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Sammendrag  

Spiseforstyrrelser er et økende fenomen blant menn. Menn som står frem med 

spiseforstyrrelser forteller ofte om et opplevd stigma ved å ha en lidelse som kulturelt 

sett forbindes med kvinner og det kvinnelige. Målsettingen med denne oppgaven er å 

synliggjøre menns spesifikke erfaringer med å ha et problematisk forhold til mat.  

Hvordan forstår de og snakker de om denne erfaringen? På hvilken måte kan 

fortellingene deres være påvirket av kulturelle forestillinger rundt kjønn, kropp og 

helse? Utgangspunktet for denne studien er intervjuer med fem menn som har eller har 

hatt en spiseforstyrrelse eller en spiseforstyrret adferd. 

Studien viser at risikofaktorer bak det problematiske forholdet til mat og kropp og 

måten det har utartet seg, er ganske lik de erfaringene kvinner gjør seg med 

spiseforstyrrelser. Men måten mennene forstår seg selv og blir forstått av omverden kan 

synes å være påvirket av ideer rundt hva som regnes som maskuline og feminine 

praksiser.  
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1. Innledning 

«Når tanker og atferd i forhold til mat og vekt begynner å 

begrense livsutfoldelsen og forringe livskvaliteten, har man en 

spiseforstyrrelse». (Vila Sult 2017). 

 

Richard Mortons A Treatise of Consumption fra 1689 inneholder en av de første kjente 

medisinske beskrivelsene av en spiseforstyrrelse. Morton beskriver fenomenet «nervous 

consumption», eller det som i dag kanskje ville blitt kalt anoreksi, som en tilstand av 

spisevegring, vekttap og hyperaktivitet (Skårderud 2007). Et av hans sentrale kasus var 

en 16årig ung mann, som slet med et «emosjonelt opprør». Siden den gang har anoreksi 

blitt forstått som hellig faste blant kvinner som søkte en nærmere kontakt med Gud, en 

feministisk protest mot et patriarkalsk samfunn hvor kvinnen først og fremst er mor og 

som en «overspent forfengelighet»
1
 hos unge kvinner som har lest for mange 

motemagasin
2
.  

På slutten av 1800-tallet hadde diagnosen anoreksi oppnådd en viss anerkjennelse i 

internasjonal medisinsk litteratur. Skjønt i Norge søkte man andre diagnostiske 

betegnelser langt inn på 1950-tallet, slik som hysteri eller somatopsykisk lidelse 

(Skårderud, Rosenvinge, Götestam 2004). Selvsult har blitt beskrevet også hos menn, 

kanskje spesielt i litteraturen, men for disse var det andre diagnoser som lå mer 

tilgjengelige slik som melankolien eller depresjonen. Det var først på 1980-tallet at 

interessen for spiseforstyrrelser som egne diagnoser ble større, da som følge av flere 

forhold. Pasientgruppen ble synligere i hjelpeapparatet, klinikere ble flinkere til å 

diagnostisere tilfellene og man så et større samfunnskritisk engasjement, kanskje særlig 

fra kvinneorganisasjoner som kjempet mot kulturelle risikofaktorer som for tynne 

skjønnhetsideal (Skårderud, Rosenvinge, Götestam 2004).  

I samtidens beskrivelser av spiseforstyrrelser er mannen så godt som forsvunnet. 

Fraværet av menn i den offentlige og akademiske diskursen rundt spiseforstyrrelser har 

                                                 
1 Skårderud 2017 

2 Jeg fokuserer i dette lille tilbakeblikket på anoreksi fordi forskningen på andre former for spiseforstyrrelser er 

relativt ny. 
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trolig bidratt til en forestilling om at menn ikke kan besitte slike erfaringer. Men bare i 

løpet av de årene jeg har skrevet på denne masteroppgaven, har en rekke menn stått 

frem i media med spiseforstyrrelser. Med disse mennenes historier har kunnskap om 

menn med spiseforstyrrelser blitt etterspurt, både fra enkeltpersoner, 

interesseorganisasjoner og politisk hold. I denne oppgaven har jeg intervjuet fem menn 

som har opplevd et vanskelig forhold til mat og kropp. Informantenes motivasjon for å 

dele historiene sine var nettopp å kunne bidra til mer oppmerksomhet og kunnskap om 

tematikken. 

Foreløpig er relativt lite kjent om forekomsten av spiseforstyrrelser blant menn og 

hvilke følger et problematisk forhold til mat og kropp kan få. Man har antatt at kvinner 

er særskilt sårbare for å utvikle spiseforstyrrelser på grunn av populærkulturens og 

medias press om å være tynn, men nyere undersøkelser viser at også menn er utsatt for 

et stadig større kroppspress. I en masteroppgave fra Norges Idrettshøyskole gjorde 

Solfrid Bratland-Sanda en tverrsnittsundersøkelse blant gutter mellom 12 og 18 år i 

Oslo. Undersøkelsen viste at halvparten av guttene var misfornøyde med sin egen kropp 

og vekt (Rosinfo). Kroppspress og opptatthet av slanking har blitt påvist som en av flere 

forløpere for flere typer spiseforstyrrelser og da særlig bulimi. «Ung i Norge» 

undersøkelsene som har sett på endringer fra 1992 til 2002 finner at økningen i andelen 

som svarer at de ofte eller alltid kastet opp etter at de hadde spist var større blant guttene 

enn jentene (Skårderud 2007). Jentedominansen var dermed mindre i 2002 når det gjaldt 

spiseproblematikk. Med utgangspunkt i Ung i Norge dataene fant Wichstrøm, Grøholt 

og Rossow (2005) en økning i forekomst av depresjon og spiseforstyrrelser, spesielt hos 

gutter (ibid). En studie fra NHI bekrefter at bekymring knyttet til kropp og muskulatur 

er relativt vanlig hos unge menn, men at menn ikke fanges opp like ofte som kvinner 

(2014).  

At det nettopp er kroppen man søker å kontrollere har antageligvis ført til en av de mest 

seiglivede mytene rundt spiseforstyrrelser; at den kommer av ønsket om å bli tynn. I den 

siste tiden har personer med egenerfaring forsøkt å motvirke denne antagelsen. 

Samfunnsdebattant og journalist Ingeborg Senneset ga i 2017 ut boken Anorektisk som 

forteller om hennes lange arbeid med å bli fri fra sykdommen anoreksi. Hun forteller 

om tiden med anoreksi og bulimi; «Maten ble brukt som løsning for en del av tvangen, å 

få vekk urenheter som skitne tanker og vonde minner. Jeg har aldri kastet opp for 

tynnhetens skyld» (Haram 2011). I NRKs dokumentarserie Helene sjekker inn fra 2016 
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flytter programleder Helene Sandvig inn på avdeling for spiseforstyrrelser ved Oslo 

Universitetssykehus hvor det bor pasientene som er alvorlig syke av bulimi og anoreksi. 

Når programlederen spør en pasient om anoreksien kom av et ønske om å være tynn, 

svarer hun at det handler mest om kontroll. Felles for alle spiseforstyrrelser er bruken av 

mat og/eller trening for å mestre følelsesmessige utfordringer. Når man feiler i å kjenne 

og regulere følelser «innenfra» forsøker man å regulere seg selv «utenfra» (Skårederud 

2015).  

Spiseforstyrrelser er mest utbredt i den vestlige verden, med vår overopptatthet av kropp 

som symbol på mestring og suksess (Vila Sult 2017). Fordi spiseforstyrrelser har 

rammet flest kvinner har man tolket dem ut fra den senmoderne kulturens rammer for 

kvinnelig identitetsdannelse. De motsetningsfylte kravene kvinner har blitt møtt med 

sees som en av risikofaktorene (Skårderud 2017: 39).   

Samfunnet vårt er dynamisk, kompleks og ustabilt Da er det kanskje ikke så rart at vi 

trenger noe å holde fast i, så vi bygger oss identiteter rundt kropper, kokebøker, trening 

og Birken (Skårderud 2014). Spiseforstyrrelser kan sees som et tidstypisk bilde av den 

moderne personlighet og den moderne kropp. Det tidstypiske ligger i å søke det ideelle 

selvet gjennom en ideell kropp (Skårderud 1998: 13). Spiseforstyrrelser er ingen ny 

lidelse, det finnes en rekke tidligere beskrivelser av slike fenomener, men slett ikke i et 

omfang som dagens (Vila Sult 2017). Med den sannsynlige økningen av tilfeller er det 

grunn til å tro at mange forskjellige former for psykiske lidelser vil kunne finne sitt 

skjul under spiseforstyrrelser som symptom. Symptomene har etablert seg i kulturen og 

står til rådighet (Skårderud 1998: 25). I et intervju med Adresseavisa fra april 2017 

svarer Senneset følgende på spørsmål om hvorfor hun valgte å sulte seg; 

«Det som utløste akkurat de symptomene jeg fikk, var at jeg leste ei barne- og 

ungdomsbok da jeg var åtte, ni år. Hovedpersonen var ei jente som hadde 

spiseforstyrrelser. Jeg hadde behovet for selvskading og kontroll før jeg leste boka, men 

lesingen ga de konkrete tipsene. Jeg kunne med andre ord endt opp i en annen type 

selvskading eller rus». 

Spiseforstyrrelser er ikke bare et uttrykk for overdrivelser av en kulturell mote, 

understreker Skårderud. Det er snakk om alvorlige psykiatriske lidelser (Skårderud 

1998: 25).  
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Anoreksi er utvilsomt den underdiagnosen som har fått mest oppmerksomhet både fra 

offentlig og akademisk hold. Det er den mest dødelige psykiske lidelsen blant unge 

kvinner i Norge. Men den er også den minst vanlige formen for spiseforstyrrelser. Man 

regner med at kun ti prosent av de som har en spiseforstyrrelse lider av anoreksi og er 

undervektige. De fleste er normalvektige eller overvektige. Man deler gjerne inn 

spiseforstyrrelser i fire hovedgrupper: anoreksi, bulimi, overspisingslidelse og atypiske 

spiseforstyrrelser (Nettros 2017). Når man har anoreksi begrenser man det man spiser. 

De fleste som har anoreksi, beholder maten, mens noen kaster opp dersom de synes de 

har spist for mye. Noen har også overspisingsepisoder og mister den strenge kontrollen 

på matinntaket. Mange overdriver løping eller andre treningsmåter for å forbrenne 

kalorier (Vila Sult 2017). Bulimi defineres som overspising med en etterfølgende 

renselse, enten gjennom oppkast, avføringsmidler, faste eller trening. Overspising 

defineres som spising innenfor et avgrenset tidsrom, hvor matmengden er større enn det 

som oppfattes som vanlig og kontrolltap over spisingen i dette avgrensete tidsrommet, 

slik at man føler at man ikke kan stoppe spisingen eller regulere mengden av mat. De 

siste årene har man sett en bevegelse mot å definere en tredje form for spiseforstyrrelse; 

overspisingslidelse. Det dreier seg om overspising uten renselse og overvekt kan være 

en konsekvens. Dette er imidlertid ikke en helt presis beskrivelse. Noen vil ha perioder 

med overspising, gå opp i vekt for så å gå ned igjen i en stadig syklus av vektoppgang 

og vektnedgang (Vila Sult 2017). De såkalte «atypiske spiseforstyrrelsene» er de som 

ikke passer helt inn i noen av de tre formene ovenfor. Megarexi og ortoreksi kan her 

regnes som to undergrupper. Megarexi er et begrep som brukes på de gutter og menn 

som er overopptatte av å bygge muskler. Tanker rundt kropp, mat og vekt opptar store 

deler av tiden. Ortoreksi er en betegnelse som brukes om de som er overopptatte av at 

maten de spiser skal være sunn og ren.  

Inndelingen i ulike kategorier kan imidlertid være villedende, siden de fleste ikke vil 

finne seg til rette i en «ren» diagnose, men skifte mellom ulike symptomer (ROS 2017). 

Hva gjelder den kjønnsmessige fordelingen anslår Folkehelseinstituttet at anoreksi og 

bulimi er om lag ti ganger hyppigere hos kvinner enn hos menn. Når det kommer til 

overspisingslidelse ser det ut til at kjønnsforskjellen er langt mindre. Megarexi er en 

lidelse hvor mennene er i overvekt.  

Mens anorektikeren blir oppdaget i kraft av sin vektnedgang, går personer med bulimi 

eller overspisingslidelse ofte under radaren. Adferden oppleves som skamfull og man 
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antar at så få som tretti prosent av alle med anoreksi og under seks prosent av dem med 

bulimi kommer til behandling i helsevesenet for disse lidelsene (Skårderud 2007). 

Folkehelseinstituttet antar at tabuet ved å være mann med en spiseforstyrrelse kan 

oppleves som en tilleggsbelastning og at det derfor nok er store mørketall 

(Folkehelseinstituttet 2016).  

1.1 Hvorfor trenger vi forskning på menn? 

En forståelse av spiseforstyrrelser som en kvinnelidelse er uheldig av flere årsaker. Det 

vil kunne bidra til at menn forholder seg tause om sin lidelse. Men det kan også føre til 

at menn ikke gjenkjenner og anerkjenner sine symptomer. «Jeg vet ikke om det er det 

ene eller det andre jeg har», forteller en av informantene meg og er ikke helt sikker på 

om symptomene i seg selv er nok til å plassere han i en «innafor» kategori. Uten en 

diagnose kan lidelsen bli «uleselig», for legen, samfunnet, men også pasienten selv 

(Bondevik og Lian 2013). Diagnosen kan gi håp om behandling og bedring, men det 

kan også gi anerkjennelse, du har blitt sett og forstått. Spiseforstyrrelsesdiagnosen 

finnes jo allerede, men spørsmålet er jo om den er like tilgjengelig for menn som den er 

for kvinnen.  

Assosiasjonen mellom kvinner og spiseforstyrrelser kan også føre til lite empirisk 

forskning på maskuline erfaringer. Menn med spiseforstyrrelser er et viktig eget 

forskningsområde av flere grunner. Det er interessant i seg selv, ved at det kan fremme 

kompetanser som bidrar til at sykdommen blir oppdaget tidligere med raskere 

intervensjon og bedre behandling. Men ved å inkludere menn i forskningen vil man 

også få et bedre grunnlag for å forstå sykdommens patologi. Selv om det etter hvert 

finnes mye forskning på spiseforstyrrelser er det ikke sikkert vi forstår lidelsen så mye 

bedre (Skårderud: 2014).  

I denne oppgaven har jeg imidlertid ikke satt meg fore å finne årsaksforklaringer bak 

spiseforstyrrelser. Målsettingen min er å bidra til synliggjøringen av spesifikke 

maskuline opplevelser av lidelsen.  
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1.2 Problemstilling 

Min hovedproblemstilling er hvordan menn forstår og snakker om opplevelsen av å ha 

et problematisk forhold til mat og kropp
3
. Selv om jeg finner variasjoner i hvordan 

informantene håndterer problematikken, har jeg likevel identifisert noen fellestrekk i 

historiene deres. Disse fellestrekkene har dannet utgangspunkt for følgende 

underproblemstillinger.  

 Hvordan forhandler mennene sin maskuline identitet i fremstillingen av seg selv 

som spiseforstyrret?  

 Hvordan opplever de det å ha en lidelse som kulturelt sett er kvinnelig 

konnotert?  

 Kan forståelsen og kommunikasjonen av lidelsen være formet av kulturelle 

forestillinger om kjønn, kropp og helse?  

 Hvilke erfaringer har de med å snakke om og oppsøke hjelp for 

spiseproblematikk? 

Jeg vil komme så vidt inn på andre forskjeller enn kjønn som kan gjøre seg gjeldende 

for forståelser av mat og kropp, slik som seksualitet, klasse og alder, men det er 

kjønnsperspektivet som får forrang i denne oppgaven. Mot slutten av oppgaven vil jeg 

se på veien videre for forskningen på spiseforstyrrelser, og aktuelle temaer som behøver 

å forskes mer på.  

1.3 Oppgavens oppbygging 

For å belyse menns forhold til kropp, mat og helse tenker jeg det kan være nyttig å se 

nærmere på hvilke sosiale erfaringer de gjør seg med maskulinitet. Når man studerer 

maskulinitet studerer vi for det meste temaet som en måte for menn å vise til sin 

mannlighet eller kulturelle ideer om å være menn (Lorentzen 2011: 112). Selv om 

                                                 
3 Jeg har med vilje unngått bruken av begrepet spiseforstyrrelse i problemstillingen. Dette fordi spiseforstyrrelse ikke 

nødvendigvis passer inn i informantenes selvforståelse. De fleste av dem har kommet til meg med det de anser som et 

problematisk forhold til mat og kropp. Jeg har i oppgaven forsøkt å legge meg tett opp mot informantenes 

selvforståelse. For enkelthetens skyld bruker jeg imidlertid spiseforstyrrelser når jeg omtaler alle eller flertallet av 

informantene.  
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maskulinitet ikke var fokus for intervjuene, kommer det tydelig frem av materialet at 

informantene forholder seg til visse kulturelle ideal for hvordan mannskroppen skal se 

ut og hvordan den skal brukes. I oppgavens teorikapittel vil jeg gå nærmere inn på 

hvordan disse idealene har vokst frem og utviklet seg gjennom de siste århundrene. Jeg 

vil her ha fokus på tiden fra ca. 1750 og frem til i dag, på grunn av en rekke 

samfunnsendringer som fikk stor betydning for hvordan vi anser mannlighet i dag.  

Kapittel 3 vil omhandle metodiske valg, rekruttering av informanter og gjennomføring 

av intervju. Jeg reflekterer her over forholdet mellom meg og informantene og etiske 

dilemmaer jeg støtte på i møte med informanter.  

I oppgavens siste del vil det empiriske materialet presenteres og analyseres. I kapittel 4 

vil fokuset være på hvordan informantene selv forstår fremveksten av det problematiske 

forhold til mat og kropp. Her fokuserer jeg på tre tema som er felles for alle 

informantenes historie; mat som avslapping og trygghet, mobbing og følelsen av å være 

annerledes.  

I kapittel 5 går jeg dypere inn i hvordan informantene snakker om problematikken med 

mat. På hvilken måte er denne diskursen preget av maskuline ideal som rasjonalitet, 

selvstendighet og styrke? Hvordan manøvrerer informantene sin maskuline identitet 

gjennom det å ha en lidelse som i så stor grad er assosiert med kvinner? 

I Kapittel 7 ser jeg nærmere på hvorvidt informantene har søkt hjelp for det 

problematiske forholdet til mat og hvilke begrunnelser de gav for å eventuelt ikke ha 

gjort det. Kan det ha opplevdes vanskeligere å søke hjelp for spiseforstyrrelser som 

mann fordi dette samtidig oppleves som å bryte med normer rundt maskulinitet?  

I kapittel 8 forsøker jeg å samle trådene og foreslå en vei videre.  



 18 

2. Teoretiske perspektiver og historisk bakgrunn 

I oppgaven benytter jeg meg av teoretikere fra ulike fagretninger som antropologi, 

sosiologi, kjønnsstudier og mannsforskning. Selv om jeg har en eklektisk tilnærming til 

bruk av teori er det likevel noen teoretiske prinsipper som ligger til grunn for oppgaven. 

Jeg anser både kjønn, kropp og sykdom som sosiale og kulturelle konstruksjoner.  

I dette teorikapitlet vil jeg se nærmere på fremveksten av de maskuline idealene som 

informantene mine forholder seg til når de forstår og snakker om problemene med mat 

og kropp. Hvordan har disse maskuline idealene utviklet seg og hvilke kulturelle 

prosesser var de en del av? Hvordan kan måten vi forstår sykdom på være preget av 

kjønnet til pasienten? Dette er noen av de spørsmålene som danner utgangspunkt for 

dette kapitlet.  

2.1 Sykdom som sosial konstruksjon  

Selv om sykdom kan ses som en sosial konstruksjon, betyr ikke det at den ikke finnes 

«på ordentlig», men at meningsinnhold og forestillinger vi knytter til den formes av 

kulturen rundt (Johannisson 2007: 21).  Susans Sontags beskrivelse av kreft er et godt 

eksempel på hvordan forestillinger og myter knyttet til sykdom kan endre seg i løpet av 

forholdsvis kort tid. I Sykdom som metafor beskriver hun hvordan kreft så sent som på 

70- 80-tallet ble betraktet som en skammelig sykdom, som man helst burde holde skjult 

for omverden. Kreft symboliserte en indre oppløsning, et kroppens forræderi, som også 

ble et bilde på tap av moralsk kontroll (Solheim 1998: 120). I dag er det andre 

sykdommer det er knyttet større tabuer til enn kreft, slik som livsstilssykdommer eller 

spiseforstyrrelser
4
.  

For kroppslige plager som vanskelig lar seg entydig identifiseres, forklares og kureres 

ved hjelp av medisinsk kunnskap og teknologi, kan den kulturelle pregningen bli stor 

(Bondevik og Lian 2013). Bondevik og Lian har studert skiftende medisinske 

forståelser av ME og hvordan disse endringene er knyttet til samfunnsmessige forhold 

                                                 
4 Med mindre man lider av former for kreft som anses som selvpåførte slik som lungekreft. Tidligere Dagblad-

redaktør Anne Aasheim beskrev før sin bortgang skammen hun følte over å ha påført seg selv lungekreft ved røyking. 
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som kvinnesyn. Mens kronisk utmattelse før gikk under den mannlig konnoterte 

nevrasteni-diagnosen, går den i dag under den kvinnelig konnoterte diagnosen ME. 

Utmattelse har gått fra å være forstått som en legitim sykdomstilstand og et resultat av 

heroiske bragder hos overklassemenn, til en å være et uttrykk for en manglende 

mestringsevne hos kvinner (Øistad 2014). Bondevik og Lian finner altså et fall i status 

idet lidelsen går fra å være en mannsykdom til en kvinnesykdom.  

Praktiseringen av biomedisin skal være basert på vitenskapelig kunnskap og teknologi, 

men studien til Bondevik og Lian er et godt eksempel på at forståelser av helse og 

sykdom preges av tid og sted (Bondevik og Lian 2013), men også av kjønn som sett 

ovenfor. Innen feministisk forskning har synet på medisin som en nøytral og objektiv 

vitenskap for lengst blitt avfeid. Denne innsikten kom delvis av at kvinnebevegelsen og 

feministiske forskere i løpet av 70-tallet kunne avdekke en rekke tilfeller av 

feildiagnostisering av kvinner som følge av at den medisinske kunnskapen i stor grad 

var basert på mannlige subjekter. En slik kjønnsskjevhet i medisinsk forskning kan få 

dramatiske følger, siden symptomer og sykdomsforløp kan arte seg helt forskjellig hos 

kvinner enn hos menn (Bondevik og Rustad 2014: 87). Nyere forskning på hjerteinfarkt 

har for eksempel vist store forskjeller i menn og kvinners symptombilde, en innsikt som 

enda ikke har nådd ut til det brede lagt av befolkningen.  

Watson spør seg om det er tilfellet av menn kan bli utsatt for tilsvarende 

feildiagnostisering i dag (Watson 2000: 3). Jeg vil komme tilbake til denne 

problemstillingen i oppgavens oppsummering etter å ha presentert informantenes 

historier.  

2.2 Endringer i maskuline ideal  

Metodisk lener jeg meg på en feministisk tradisjon som setter spørsmålstegn ved det 

selvsagte. Mannen har vært normen innen medisinsk forskning. Da kan det synes som et 

paradoks at menns hverdagslige erfaringer med kropp ikke har vært mye forsket på. 

Med fremveksten av mannsforskingen på 80-og 90-tallet gikk menn fra å være det 

normale og det nøytrale innen forskningen til selv å bli kritisk studert og problematisert 

(Lorentzen 2014: 121). «Gutter er ikke bare gutter», men handler ut fra historiske og 

kulturelle rammer.  
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Med mannsforskningen begynte man å se nærmere på hvilken rolle forestillinger om 

mannlighet får for menns identiteter, relasjoner og handlinger i ulike perioder 

(Ekenstam 1998: 19).  Hva er en mann og hva gjør han til en mann? Hva får 

mannligheten å si for en mann (Johansson 1998: 8)? Gjennom å stille spørsmålstegn ved 

hva mannlighet er oppmuntrer man til en refleksjon over ulike mannsideal, hvordan de 

har endret seg over tid og hvordan disse idealene har spilt inn på menns følelser og 

forhold til sin egen kropp (Johansson 1998: 8).  

I oppgaven vil jeg benytte meg av begrepene mannlig og maskulin. Begrepene har blitt 

brukt litt ulikt opp gjennom historien så en liten begrepsforklaring er på sin plass. I 

Norge ble maskulinitetsbegrepet først tatt i bruk langt inn på 1900-tallet. Mens 

maskulinitet ble brukt om alle menn, ble det langt vanligere begrepet mannlighet forstått 

som karaktertrekk som ikke alle menn var innehavere av (Lorentzen 2014: 125). 

Mannlighet var en standard som menn kunne oppnå gjennom å leve og opptre ifølge 

visse middel- og overklassekriterier for karakterfasthet. Siden den gang har imidlertid 

begrepene gått gjennom en helomvending. Mens maskulin før var et mer biologisk 

orientert begrep (alle menn) brukes det nå for å markere at menn er kulturelt og 

samfunnsmessig bestemt (Lorentzen 2014: 126). I dag brukes begrepene litt om 

hverandre. I oppgaven refererer jeg i begge tilfellene til kulturelt skapte praksiser.  

I den internasjonale mannsforskningen er det særlig 1800-tallets borgerlige mannsideal 

som har blitt inngående beskrevet (Ekenstam 2006: 16). Denne mannligheten består av 

karakterfasthet som igjen innebærer egenskaper som selvbeherskelse, viljestyrke, 

handlingskraft, moralsk holdning og selvdisiplin (Ekenstam 2006: 16). Denne ideelle 

mannligheten, har ifølge den amerikanske historikeren George Mosse endret seg lite de 

siste hundre årene. I boka The Image of Man: The Creation of Modern Masculinities 

beskriver Mosse fremveksten av maskuline stereotyper fra 1700-tallet og frem til i dag. 

Bakgrunnen for disse idealene finner han i den aristokratiske og kristne arven. I den 

kristne tradisjonen hersket en dualistisk tankegang, hvor kroppen kun var regnet som en 

beholder for sjelen og dermed som ganske ubetydelig. Selv om utseende var viktig og 

menn skulle stå og gå på bestemte måter, var det først på midten av 1800-tallet at 

kroppen blir viktigere enn dens utsmykning. Dette skjedde parallelt med fremveksten av 

nasjonalismen på 1800-tallet. En god medborger var en karakterfast mann, en mann 

man kunne stole på ville bidra til nasjonens vekst og utvikling (Lorentzen og Ekenstam 

2006:11). Mens kvinnen representerte de moderlige kvalitetene til nasjonen, 
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symboliserte den mannlige kroppen samfunnets behov for orden og utvikling, så vel 

som middelklasseverdier som selvkontroll og moderasjon (Mosse 1996:9). Mannen 

skulle kunne vise til en «smooth body, tight and firm like marble» (Mosse 1996: 75). 

Fasthet i form kom til å representere den mannlige viljestyrke. Denne fastheten manglet 

i den kvinnelige skjønnheten, kvinnen fløt bokstavelig talt ut, noe som kom til å 

assosieres med hennes flyktige moral og ukontrollerbare følelsesliv.  

Antagelsen var altså at kroppene avslørte ens indre kvaliteter. En psykisk lidelse tydet 

på en disharmoni mellom det ytre og det indre, mellom kropp og sjel. Kvinner med sine 

svake kropper ble ansett som mer utsatt for nervøse lidelser enn menn. Hvis psykiske 

lidelser rammet menn stod de i fare for å bli ansett som umannlige (Mosse 1996: 60). 

De umannlige mennene var i likhet med kvinner karakterisert av en svikt i karakter og i 

kontroll over følelsene. Også menn som av etnisitet eller seksualitet skilte seg ut, slik 

som homoseksuelle, jøder eller sigøynere, ble regnet som umannlige.  

Kvinners naturlige sensitivitet ble i løpet av 1800-tallet brukt som et argument for at 

hun var bedre skikket for hjemmet og omsorgen for barn (Shilling 1996 i Lilleaas 2003: 

34). Kjønnspolariseringen som fastsatte en streng arbeidsdeling mellom kjønnene hvor 

mannen ble forsørger og kvinnen hjemmeværende, ble viktig for utviklingen av de 

maskuline idealene. Det ble nå enda viktigere for mannen å distansere seg fra det 

kvinnen stod for. Begrepet å feminisere kom inn i språket på 1800-tallet og ble brukt 

om de mennene som utviste en umandig mykhet og sarthet (Mosse 1996:9). Mannsideal 

oppstod altså i relasjon til kvinner og kvinnelighet. Men menn blir også definert ut fra 

sitt forhold til andre menn.  

2.3 Mannlighet og umannlighet 

Den amerikanske sosialhistorikeren Peter Stearns er en av dem som har sett på de 

paradokser og spenninger som har eksistert mellom ulike mannsideal. Mens selvkontroll 

ble ansett som et viktig ideal innen borgerskapet, kunne demonstrasjoner av seksuell 

potens og fysisk makt gjennom slåssing bli ansett som mannlig i arbeiderklassen 

(Mosse 1996). Borgerklassens mannlighet skaptes dermed som en direkte motsetning til 

arbeiderklassens voldsomme og ukontrollerte mannlighet. Også innad i borgerskapet og 

arbeiderklassen fant man ulike typer mannlighet.  
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På 1800-tallet oppstod et ideal innen det intellektuelle miljøet av den lidende kunstner 

som ofret seg selv så til de grader til kunsten at legeme ble underordnet. Dette 

kunstneriske idealet var inspirert av romantikkens idealisering av ånd over kropp. 

Idealet her var den tynne og bleke mannen. Lord Byron var på tidlig 1800-tall en av de 

romantiske heltene. Han kjempet en lang kamp mot mat, som han følte ødela for 

skaperevnen hans. Byron sultet kroppen for å holde hodet klart (Skårderud 1999: 271). 

Kontroll over appetitten var et tegn på moderasjon og selvkontroll. Fråtseri og grådighet 

ble assosiert med de lavere klassene (Skårderud 1998: 286).  

Det som anses som mannlig kan variere ut fra etnisitet, alder, klasse og seksualitet. Å 

definere hva som er mannlig til enhver tid kan derfor være vanskelig. Da er det kanskje 

enklere å definere hva mannlighet ikke er. Den riktige formen for mannlighet i en kultur 

fremtrer tydeligere når den blir truet av muligheten for å avmaskuliniseres. I fare for å 

fremstå som umannlig vil en mann strebe etter å oppfylle den kulturelle forståelsen av 

hva det vil si å være mannlig (Lorentzen 2014). Ved å studere umannligheten, studerer 

man også kjønnssystemet hevder Jonas Liliequist, for den underordningen som ligger i å 

karakterisere visse menn som umannlige, er en del av den samme prosessen som 

undertrykker kvinner (Lorentzen 2014: 129). Et tydelig eksempel på det er når visse 

former for mannlighet blir karakterisert som feminine eller kvinnelige.  

Eksemplene over viser at mannlighet ikke er noe gitt, men noe mannen må strebe etter 

kontinuerlig. Selv om menn som gruppe har vært dominerende i de fleste samfunn vi 

kjenner betyr ikke det at de ikke kan føle seg maktesløse på visse områder av livet. Den 

maskuline dominans er ikke bare et privilegium eller makt mannen kan nyte godt av, 

den kan også oppleves som en stadig påtvingende plikt til å bekrefte sin virilitet og 

autonomi (Bourdieu 2000:59). Victor Seidler (1997) mener det derfor er viktig å gripe 

det motsetningsfylte i menns erfaringer med maskulinitet. Ikke alle menn vil, eller kan 

leve opp til de dominerende maskuline ideal, men alle menn må forholde seg til dette 

idealet. Med utgivelsen av Raewyn Connells Masculinities fra 1995, ble maskulinitet 

for alvor problematisert og nyansert.  
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2.4 Hegemonisk maskulinitet  

Begrepet hegemonisk maskulinitet ble lansert allerede i 1985 av Carrigan, Connell og 

Lee. Begrepet refererer til den formen for maskulinitet som i en gitt tid og sted 

strukturerer og legitimerer hierarkiske relasjoner mellom kvinner og menn, maskulinitet 

og femininitet og ulike former for maskulinitet (Messerschmidt 2016: 10). Bruken av 

begrepet hegemoni understreker at oppnåelsen av hegemonisk maskulinitet skjer 

gjennom kulturell innflytelse og diskursiv overtalelse, snarere enn direkte maktbruk og 

kontroll (Messerschmidt 2016: 34). Hegemoniet fungerer ved produksjonen av visse 

typer maskulinitet (for eksempel bodybuilderen) som ikke mange menn kan leve opp til, 

men som likevel fungerer som et ideal.  

For å illustrere hvordan menn posisjoneres i relasjon til hegemonisk maskulinitet 

inkluderte Connell tre andre hovedmønstre for maskulinitet i vestens kjønnsorden; 

underordnet, medvirkende og marginalisert. Et eksempel på en underordnet 

maskulinitetsform er i den vesteuropeiske kulturen homoseksuelle menn (Lorentzen 

2014: 127). Underordningen kan skje i forskjellige former, som kulturell, politisk eller 

institusjonell diskriminering, eller i form av direkte vold eller forfølgelse. 

«Underordningen av en maskulinitetsform kan ha betydning for grensene for den 

hegemoniske maskuliniteten i form av angst for kroppsspråk eller intimitetsformer 

mellom menn som kan minne om adferdsformer for den underordnede maskuliniteten». 

Et eksempel er hvordan diskrimineringen av homofile menn kan føre til homofobi hos 

heteroseksuelle menn og dermed angst hos heteroseksuelle menn for å virke 

homoseksuelle (Lorentzen 2014: 127). Med de fire ulike maskulinitetsformene forsøker 

Connell å vise hvordan kultur, rase, kjønn og klasse inngår i et relasjonelt forhold også 

mellom menn i et kjønnssystem. Messerschmidt har lagt til dominant og dominerende 

maskulinitet til Connells ulike kategorier. Dominant maskuliniteter kan sies å være den 

vanligste og mest ønskverdige maskuliniteten i et gitt samfunn. Dominerende 

maskuliniteter involverer å ta kommando eller kontrollere spesifikke sosiale settinger 

eller relasjoner (Messerschmidt 2016: 33). Verken dominante eller dominerende 

maskuliniteter trenger å legitimere hierarkiske relasjoner mellom menn og kvinner eller 

ulike maskuliniteter, selve definisjonen på hegemonisk maskulinitet. Men 

representanter av dominante maskuliniteter, som de populære guttene i klassen, kan 
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utøve hegemonisk maskulinitet når de for eksempel mobber andre gutter for å være 

feminine.  

Hegemonisk maskulinitet har vært et sentralt begrep innenfor mannsforskningen i 30 år 

og har naturlig nok blitt møtt med kritikk. Christine Beasley har kritisert begrepet for å 

være for statisk. Hun hevder Connell og flere bruker begrepet på spesifikke grupper 

menn, som tilfeldigvis representerer den vanligste formen for maskulinitet på et gitt og 

til en gitt tid, som gjør lite for å legitimere menns makt. Messerschmidt avviser 

kritikken om at hegemonisk maskulinitet er en samlebetegnelse på maskuline trekk 

(2016: 11). Hegemonisk maskulinitet trenger ikke være den mest vanlige eller mektigste 

formen for maskulinitet i en viss setting. Noen av de formene for maskulinitet som 

legitimerer menns makt kan faktisk være kulturelt marginalisert (Messerschmidt 2016: 

31). Hegemonisk maskulinitet er diskursive praksiser, hevder Messerschmidt. Men 

visse individ kan likevel internalisere hegemoniske praksiser og dermed reprodusere 

dem (Herz og Johansson 2011: 131).  

Jeff Hearn på sin side mener hegemonibegrepet risikerer å bli uklart ved at det handler 

om både kulturelle ideal, kulturelle representasjoner, hverdagslige praksiser og 

strukturelle diskurser (Herz og Johansson 2011: 132). For ordens skyld benytter jeg meg 

av hegemonisk maskulinitet som en relasjonell og situasjonell praksis i denne 

oppgaven. Men jeg benytter meg også av begrepet som et kulturelt kroppslig ideal hvor 

visse kropper og visse kroppspraksiser anses som mer akseptable enn andre. Jeg finner 

Connell og Messerschmidts analyse av ulike maskuliniteter interessant når jeg ser på 

hvilke veivalg som er tilgjengelige for mine informanter. Hvilke språk er tilgjengelig, 

hvilken handling er tilgjengelig?  

Connell og Messerschmidt hevder det originale konseptet viser at det er muligheter for 

endring av hegemoniske maskuliniteter – gjennom kvinners motstand mot patriarkatet 

eller ved at alternative maskuliniteter får mer plass. Det som mangler er en mer holistisk 

forståelse av kjønnshierarki som anerkjenner agensen til underordnede grupper like mye 

som makten til de hegemoniske gruppene (Herz og Johansson 2011: 128). I denne 

oppgaven vil jeg vise til hvordan informantene både utfordrer hegemonisk maskulinitet 

gjennom språklig og kroppslig praksis, men også hvordan de kan bidra til å reprodusere 

den.  
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3. Metode 

Vi har allerede statistikk som forteller oss at også menn har problemer med mat og 

kropp. Vi har fått bedre innsikt i de ulike formene for spiseforstyrrelser som rammer 

menn (i tillegg til anoreksi og bulimi) slik som overspising og megarexi. Dette har vært 

en viktig og nødvendig utvikling. Men vi vet ikke nødvendigvis så mye mer om 

hvordan menn opplever det å ha et problematisk forhold til mat, hvordan de gjenkjenner 

symptomer eller hvordan de opplever møte med helsevesenet. Empiriske undersøkelser 

på menn med spiseforstyrrelser har derfor blitt etterspurt fra flere hold.  

3.1 Metodiske veivalg 

I valg av forskningsmetode må man ifølge Widerberg stille seg spørsmålet hvordan 

tematikken kan utforskes, men også hva man kan si noe om (2001: 163). I samtale med 

venner og bekjente fikk jeg tidlig i prosjektfasen tilbakemelding om at hvis Finn 

Skårderuds definisjon
5
 av spiseforstyrrelser stod ved lag var nesten alle spiseforstyrrede. 

Disse kommentarene kan tyde på en manglende kunnskap om hva spiseforstyrrelser 

egentlig innebærer, men kan også tolkes som at vi lever i en kultur hvor det er hårfin 

balanse mellom normal og avvikende oppførsel. Når adferd knyttet til kropp og mat 

flyter i grenseland mellom sunt og usunt, blir det enda viktigere å få tilgang til hvordan 

adferden leves med og erfares.   

Kvalitative bidrag som denne oppgaven kan brukes som ledd i en bedre forståelse av 

fenomenet menn med spiseforstyrrelser, ved at metoden tillater en å komme nærmere 

menneskers erfaringer, opplevelser, tanker, forventinger, motiver og holdninger 

(Malterud 2003: 32). Intervjuer med menn som sliter med kropp og mat, kan bidra til å 

nyansere bildet vi har av en person med spiseforstyrrelser og synliggjøre erfaringer som 

er spesifikke for menn.  

                                                 
5 «Når tanker og atferd i forhold til mat og vekt begynner å begrense livsutfoldelsen og forringe livskvaliteten, har 

man en spiseforstyrrelse». 
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3.2 Rekruttering og gjennomføring av intervju 

Høsten 2015 begynte jeg arbeidet med å få kontakt med informanter til intervjustudien 

min. Jeg henvendte meg først til ulike interesseorganisasjoner for spiseforstyrrelser. 

Selv om organisasjonene viste interesse for oppgaven min, førte ikke forespørselen min 

til kontakt med informanter. Jeg skrev så en halv siders forespørsel om deltagelse i én 

intervjustudie om menn med spiseforstyrrelser, som jeg hengte opp på 

informasjonstavler på universitetsområdet, og på ulike treningssentre. Da jeg heller ikke 

her fikk noen respons, bestemte jeg meg til slutt etter et tips fra en venn om å legge ut 

forespørselen på Underskog, et nettsted for Oslo-borgere. Underskog beskriver seg selv 

som et «nettsted der folk som er interessert i underskogen i norsk kulturliv kan hjelpe 

hverandre å finne det som er verdt å få med seg». Jeg la ut forespørselen, og allerede 

etter et døgn hadde jeg fått tre henvendelser på mail fra menn som kunne tenke seg å la 

seg intervjue. Den fjerde informanten trengte noen uker på seg til å bestemme seg for å 

delta, også han på bakgrunn av forespørselen fra Underskog. Den siste informanten tok 

jeg selv kontakt med via nettverket mitt.  

Jeg sendte dem så en utdypende beskrivelse av prosjektet med detaljer om hva 

deltagelse ville innebære, tidsbruk, hva prosjektet skulle brukes til, og hvordan 

informasjonen som skulle innhentes ville bli behandlet. Vi avtalte så et passende sted å 

møtes. Jeg foreslo å booke et seminarrom på universitetsområdet, men la til at de kunne 

foreslå et alternativt sted hvis de følte seg mer komfortabel med det. Samtlige sa seg 

villige til å møte meg på universitetet. 

Jeg la opp til at hvert intervju skulle vare i ca. to timer. Intervjuene endte opp med å 

vare mellom en og tre timer. Før informantene kom hadde jeg satt frem kaffe, frukt og 

vann for å gjøre seminarrommet litt mer innbydende og hyggelig. Jeg begynte hvert 

intervju med å presentere meg selv og bakgrunnen for at jeg fattet interesse for 

tematikken menn, helse og spiseforstyrrelser. Jeg fortalte dem at hvis det var noen 

spørsmål de følte seg ukomfortable med behøvde de ikke å svare på dem. Jeg bad dem 

så om å fortelle om seg selv og sitt liv, gjerne med vekt på de aspektene de mente hadde 

relevans for at de utviklet en spiseforstyrrelse. Under transkriberingen av intervjuene la 

jeg merke til at jo lenger tid jeg hadde brukt på presentasjonen og samtalen i forkant av 
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livsfortellingen, jo lengre ble denne. Kanskje gjorde denne innledende samtalen 

informanten mer avslappet i forkant av en ganske privat fortelling.  

Min opprinnelige hovedproblemstilling var å beskrive hvordan informantene gjør 

spiseforstyrrelsen og hvordan de forstår den. Jeg ønsket derfor konkrete beskrivelser av 

hvordan hverdagen deres kunne se ut, hva de spiste, når, hvor og med hvem. Når 

begynte det problematiske forholdet til mat, hva skjedde i livet rundt på det tidspunktet, 

hvordan utviklet forholdet til mat seg. Det var først i intervjurundene at jeg fattet mer 

interesse for hvordan de snakket om problematikken med mat og kropp. Maskulinitet 

pekte seg tidlig ut som et enda viktigere nøkkelbegrep enn jeg hadde tenkt og står som 

et sentralt analyseverktøy for denne oppgaven. 

Jeg brukte båndopptaker for å forsikre meg om at jeg fikk med meg alt som ble sagt, 

men også fordi jeg følte jeg kunne være mer til stede i samtalen og bedre få med meg 

kroppsspråket som ble brukt. Siden jeg for eksempel ønsket å fokusere på skamfølelse 

ønsket jeg å få med meg om informantens kroppsspråk, bevegelser, hudfarge, blikk, 

samsvarte med det som ble sagt. Jeg transkriberte alle intervjuene. I utskriftene skrev 

jeg inn pauser og latter, noe som viste seg å bli viktig senere i analysen.  

3.3 Informantene 

Det empiriske materialet består av fem menn mellom 19 og 43 år. Jeg har valgt å kalle 

dem Jakob, Daniel, Anders, Henrik og Kristian. Utvalget av informanter er preget av at 

samtlige, med ett unntak, ble rekruttert fra nettstedet Underskog. De er etnisk norske 

menn, de aller fleste med middelklassebakgrunn. Tre av informantene var studenter, en 

var uføretrygdet og den siste hadde fast jobb.  

Når det gjelder problemstillingen, hvordan menn forstår og snakker om sitt 

problematiske forhold til mat, vil forskjeller i klassebakgrunn og alder kunne ha 

innvirkning på hvordan de svarer. Jeg har forsøkt å ha med meg denne bevisstheten 

gjennom oppgaven, selv om fokus for analysen er på kjønn. Det er imidlertid viktig å 

huske at kjønn alltid virker sammen med alder og klasse.  

Informantene mine vil ikke nødvendigvis være representative for alle menn med 

spiseforstyrrelser. Det at de selv tar kontakt for å delta i en undersøkelse om et 
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problematisk forhold til mat og kropp, kan tyde på at de er kommet ganske langt i 

anerkjennelsen og bearbeidingen av å ha et vanskelig forhold til mat.  

3.4 Livshistorie og kvalitative forskningsintervju  

For å få tilgang til informantenes egne måter å beskrive og fortelle om spiseforstyrrelsen 

sin bad jeg dem om å presentere seg selv og sin bakgrunn med særlig vekt på de 

elementene som kan ha hatt innvirkning på at de utviklet en spiseforstyrrelse. Årsaken 

til at jeg ville la informantene begynne med å fortelle sin historie var så jeg kunne la 

informantene selv gi mening til viktige hendelser i eget liv.  

Historiefortelling er en måte å gjøre erfaring meningsfull (Scott 2011: 203). 
6
 

Informanten vil også kunne bruke intervjusituasjonen til å utvikle forståelser for egne 

erfaringer. Intervjuet kan derfor ta form av en forhandling, hvor informanten prøver ut 

ulike, og kanskje til og med motstridende, tolkningsrammer (Thagaard 2002: 100). 

Intervjusituasjoner kan altså fungere som en kontekst hvor informanten forsøker å sette 

sine handlinger inn i en meningssammenheng som gjør handlingene forståelige for seg 

selv og andre (Thagaard 2002: 101).  

Erfaringer må bli uttrykt gjennom språk, enten muntlig, skriftlig, gjennom kropp eller 

tegn, som allerede er en del av en spesifikk måte å tenke innen en spesiell kultur, 

periode eller sted (Ramazanoğlu og Holland 2002: 124). Ved å fortelle om sin historie 

med spiseforstyrrelser kan ikke informanten unnslippe å fortelle historien i et spesifikt 

språk, på en spesifikk måte og med en et sett av antagelser (Ramazanoğlu og Holland 

2002: 129). Når jeg senere i oppgaven beskriver hvordan flere av mine informanter 

påstår selvopptatthet er en av årsakene til at de har utviklet en spiseforstyrrelse, hevder 

jeg denne beskrivelsen har sammenheng med nåtidige kulturelle forståelser av 

spiseforstyrrelsens årsaker, årsaker som er knyttet til vår kulturs ideer om kvinnelighet.  

Etter denne innledende fortellingen har intervjuene vært delvis strukturerte. Jeg hadde 

på forhånd forberedt noen standardspørsmål, som jeg ønsket å stille alle informantene. 

Rekkefølgen på spørsmålene ble bestemt underveis, for å få en mer naturlig flyt i 

samtalen. På denne måten kunne jeg bedre følge fortellingen til informantene, og plukke 

                                                 
6 Med erfaring refererer jeg til folks bevissthet om sin egen sosiale eksistens (Ramazanoğlu og Holland 2002: 124). 
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opp temaer som dukket opp. Å være lydhør ovenfor informantene og gi dem rom til å 

følge sine resonnementer, kan føre til at nye og uventede temaer dukker opp (Widerberg 

2001: 88). Jeg ble da oppmerksom på tematikk som ikke nødvendigvis ville ha kommet 

opp hvis jeg hadde brukt en mer strukturert tilnærming.  

3.5 Analyseform 

Selv om alle informantene mine har forskjellige historier og symptomer identifiserte jeg 

noen felles tema. Jeg har systematisert undersøkelsens empiriske materiale etter tema. I 

analysen av materialet har jeg vært inspirert av diskursanalytisk metode, ved at jeg har 

hatt fokus på talen om og forståelsen av et fenomen (Widerberg: 2001: 59). Innen 

diskursanalysen er man mer opptatt av hvordan utsagn kan tolkes innenfor kulturelle 

mønstre, slik som kjønnet praksis, enn av utsagnets riktighet eller sannhet. Når Daniel 

sier at han opplevde tiden med «et litt unormalt forhold til mat» som uproblematisk, 

veksler jeg på mine forkunnskaper om kulturen vi lever i og andre samtaler i teksten i 

analysen av dette utsagnet (Thagaard 2002: 111). Jeg er her interessert i forholdet 

mellom kultur og individ og hvordan kulturelt etablerte uttrykksmåter påvirker hvordan 

informantene uttrykker seg (Thagaard 2002: 110).   

Jeg har også latt meg inspirere av beretningsanalyser i gjennomgangen av livshistoriene. 

Informanten gir her mening til hendelser i sitt liv ut fra hvordan han opplever at 

hendelsene har sammenheng med hverandre (Thagaard 2002: 119). Hovedformålet med 

livshistorien var at informanten skulle se tilbake på sitt eget liv med vekt på de 

elementene han følte hadde påvirket forholdet hans til mat og kropp.  

3.6 Forholdet mellom informant og forsker 

Feministiske akademikere stiller seg tvilende til ideen om en objektiv kunnskap, fritatt 

fra individets egen sosiale, økonomiske og kroppslige bakgrunn. Uansett hvilken 

metode man benytter seg av vil forskerens person og bakgrunn på en eller annen måte 

påvirke forskningsprosessen og dens resultater (Malterud 2003: 44). Intervjuene vil 

være preget av min forforståelse av feltet, men også av hvordan jeg oppfattes av 

informantene (Thagaard 2002:91).  
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Kjønn, alder og status som masterstudent ved et institutt for kjønnsforskning kan alle ha 

spilt inn på forholdet mitt til informantene. Informantene kan ha antatt at jeg som 

kvinne lettere ville kunne sette meg inn i og forstå vanskelige følelser rundt mat og 

kropp. Som ung kvinne i vesten er den problematiske kroppen nærmest for den normale 

kroppen å regne. Men felles referanserammer kan også utgjøre et problem, hvis 

informanten føler at noen tanker eller opplevelser er for opplagt til å ha noen verdi.  

Nærhet til feltet kan også gjøre forskeren blind. Vi stiller oss sjeldent spørsmål ved det 

selvsagte, det man tar for gitt. Siden jeg deler mine informanters overordnede kulturelle 

bakgrunn og plattform, kan grensene bli uklare, mellom hans erfaringer og mine. Når 

man forsker på et tema man er velkjent med, må man være forsiktig så en ikke 

projiserer egne erfaringer over på den andre eller stiller ledende spørsmål. Men felles 

forståelsesrammer kan også være en ressurs. Innen feministisk metodologi har man 

åpnet for at forskerens egne personlige erfaringer kan inkorporeres mer i 

forskningsopplegget. Mange feministiske skribenter bruker sin egen historie når de 

bestemmer seg for hva de vil studere, når de samler inn data, analyserer og skriver. Her 

er «selvet» sett på som en viktig ressurs for å kunne gi mening til andres erfaringer 

(Letherby 2003: 96).  

Ved kvalitative intervju vil alltid empirien være et utkomme av den særskilte relasjonen 

som oppstår mellom intervjuer og informant. Andre intervjuere kunne ha stilt andre 

spørsmål, fulgt opp andre tråder og dermed generert annen kunnskap. Jeg antar derfor 

ikke at den kunnskapen som kom ut av mine møter er noe sannere eller bedre enn 

andres, men nettopp det; et utkomme av et spesielt møte.  

3.7 Sårbarheten i intervjusituasjonen 

Måten en historie fortelles på kan både være preget av hvordan informanten ønsker å bli 

forstått, men også hvordan de ønsker å forstå seg selv (Thagaard 2002: 101). Hvis 

informanten da opplever seg misforstått i intervjusituasjonen kan dette oppleves 

vanskelig. I et av intervjuene førte en slik situasjon nesten til brudd i samtalen. Jeg 

spurte en av informantene hvor lenge han «brukte» spiseforstyrrelsen, et spørsmål 

informanten tydelig opplevde upassende. Informanten ble da opprørt og irritert.  

Brukte? Du bruker ikke bulimi, du er syk av bulimi! (…) Nei, liksom, jeg har aldri vært 
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inne på bruk.(…) 

 

Elanor: Når du reagerer på begrepet bruk, hva er det som føles feil ved det? 

  

Jeg brukte ikke bulimi. Og jeg skjønner ikke at du sier at jeg brukte bulimi, det er 

hensiktsløst for meg, for det var en tvang, som jeg var i en periode. Brukte 

spiseforstyrrelsen? Da vil jeg heller si at den brukte meg! 

 

Jeg hadde i løpet av de første intervjuene forsøkt å legge meg tett inntil informantenes 

egne ordvalg. I intervjuet før dette hadde informanten fortalt om hvordan han «brukte» 

spiseforstyrrelsen som en mestringsstrategi for å kunne håndtere følelser. Men i møte 

med neste informant ble det tydelig at denne ordbruken ikke var like selvsagt. I ettertid 

av intervjuet funderte jeg mye på hva det var ved språkbruken min som hadde opprørt 

han. Jeg tolket det i retning av at han følte jeg underminerte tvangsaspektet i handlingen 

og dermed indikerte at han hadde større valgmulighet enn det han selv opplevde i 

situasjonen. Jeg følte på skam og skyldfølelse over å ha utsatt informanten for 

unødvendig stress. Men reaksjonen hans indikerte at de var viktig for han at jeg ikke 

misforstod hva dette handlet om for han, og dermed minnet den meg også på 

viktigheten av prosjektet.   

3.8 Etiske vurderinger 

Utgangspunktet for alle forskningsprosjekt er prinsippet om at forskeren trenger 

deltagerens informerte samtykke (Thagaard 2002: 23). Før informantene takket ja til 

deltagelse i prosjektet gav jeg en redegjørelse for hvorfor jeg var interessert i 

tematikken og hva jeg skulle bruke intervjumaterialet til. Jeg forklarte at jeg ønsket å 

sette fokus på et sensitivt og tabubelagt tema, noe som resonerte bra hos informantene, 

som alle uttalte at det var derfor de valgte å delta. Deltagerne fikk beskjed om at de når 

som helst i prosessen kunne trekke tilbake sitt samtykke hvis de følte for det. Jeg 

forsikret dem også om at jeg ville anonymisere dem slik at de ikke kan gjenkjennes. Jeg 

har i oppgaven brukt fiktive navn, både på personer og sted, og endret på detaljer fra 

informantenes historie slik at informanten ikke skal kunne gjenkjennes. Virkelige navn 
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og stedsnavn ble allerede under transkriberingen anonymisert og lydfilene fra 

intervjuene slettet etter transkribering.  

Selv om informantene selv valgte å delta i studien er det imidlertid ikke sikkert at de 

forutså implikasjonene av å snakke om vanskelige tema med en fremmed. Det er flere 

aspekter ved en intervjusituasjon som kan være problematiske. Det er viktig å være seg 

bevisst de negative følgene et intervju kan få for informantene. Å dele sensitive og 

sårbare detaljer fra sitt eget liv med noen, for så å gå hvert til sitt, kan oppleves 

krevende og utrygt. Det er opp til meg som intervjuer å gjøre det jeg kan for at 

informantene ikke skal føle seg utrygge eller utlevert under eller etter intervjuet. Jeg 

forhørte meg om de hadde noen de kunne snakke med i etterkant av intervjuet. Flere av 

dem var i annen terapi i øyeblikket og kunne diskutere intervjuet der. Jeg fortalte også at 

de kunne kontakte interesseorganisasjoner som Rådgivning om Spiseforstyrrelser eller 

Spiseforstyrrelsesforeningen, hvis de ønsket å snakke spesifikt om det problematiske 

forholdet til mat der. Som masterstudent kreves det at jeg er åpen om min rolle og 

hvilke begrensninger som ligger i den. Som student er jeg ikke der som terapeut eller 

ekspert, men for å lære. 

En annen begrensning for meg som student er hvor stor rekkevidde funnene fra 

masteroppgaven får. Alle informantene var innforstått med at jeg kun var en 

masterstudent, men samtidig kan det hende noen fikk falske forhåpninger om hvor stor 

oppmerksomhet oppgaven kan få. Selv om jeg allerede på tidspunktet for intervjuet 

hadde avtalt møter med interesseorganisasjoner for spiseforstyrrelser og Reform – 

ressurssenter for menn, i den hensikt å dele mulige funn fra oppgaven, er rekkevidden 

for en masteroppgave gjerne begrenset. Ivaretar jeg da motivasjonen deres for å delta, 

nemlig synliggjøring av spiseforstyrrelser blant menn?  

Selv om jeg fortalte at jeg ønsket å studere hvordan menn gjør, forstår og snakker om et 

problematisk forhold til mat, er det grenser for hvor involverte informantene har vært i 

hele prosessen. I skriveprosessen har jeg vært nødt til å ta noen valg angående hvilke 

tema jeg ville se nærmere på. Kanskje ville ikke informantene ha vært enige i de 

valgene jeg har tatt, kanskje vil de heller ikke like måten jeg fremstiller dem på. Denne 

problematikken er særlig fremtredende når man benytter seg av lengre utdrag fra 

intervjuene slik jeg har gjort. Det vil være vanskeligere å hindre at informanten kjenner 

seg selv igjen. Hvis min forståelse og informantens selvforståelse avviker kan min 
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tolking oppleves som et overtramp (Thagaard 2002: 128). For en gruppe som allerede 

føler seg usynliggjort og misforstått kan dette avviket oppleves alvorlig.  

3.9 Historiefortelling  

Det at informantene kom til meg med et ønske om å dele erfaringene sine, ser jeg i 

sammenheng med et behov for å bli sett og anerkjent. Dette behovet synes for flere av 

dem ikke å ha blitt møtt, med de konsekvensene det har fått. Historiefortelling handler i 

bunn og grunn om «the universal feeling of taking part» (Kant referert i Scott 2011: 

205). 

Da jeg søkte etter informanter, søkte jeg etter menn som opplever at «tanker og atferd i 

forhold til mat begynner å begrense livsutfoldelsen og forringe livskvaliteten». Bare ved 

å ta kontakt kan man si at mine informanter plasserte seg inn under denne kategorien. 

Likevel var flere av dem varsomme med å definere problemene med mat som en 

spiseforstyrrelse. Formuleringer som «Jeg vet ikke om dette passer for din studie» og 

«jeg vet ikke om jeg har en spiseforstyrrelse akkurat, men jeg har noen problemer med 

mat» gikk igjen. Det kan synes som om de var usikre på om deres erfaringer telte. Å få 

delta i studien kan ha blitt opplevd som en form for anerkjennelse, som å få del i et 

fellesskap. Dette kan på et personlig plan oppleves godt og forløsende. Å føle seg alene 

med sine erfaringer kan vanskeliggjøre ens egen vei mot behandling og bedring.  

Men at noens erfaringer blir utelatt fra det store bilde kan også føre til at man overser 

forskjeller og likheter i kjønnet liv, og dermed går glipp av muligheten til nærmere å 

undersøke ulikheter, urettferdighet og institusjonell makt (Ramazanoğlu og Holland 

2002: 123-124). At menns erfaringer med spiseforstyrrelser har vært lite synlige har 

antageligvis gjort det vanskeligere både å oppdage og behandle menn med 

spiseforstyrrelser. Forskning på menns erfaringer med spiseforstyrrelser kan føre til at 

man ser noe nytt på et sted man ikke trodde man ville se det. For igjen å se til Victor 

Seidler; ved å utforske menns følelsesliv og synliggjøre deres kjønnede erfaringer, det 

vil si menns personlige erfaringer med normer for mannlighet, kan man komplisere 

bildet om at store gutter ikke gråter eller at menn nøler med å oppsøke hjelp.  

Historiefortelling er ifølge Scott en mulighet til å ta oss til et annet sted (2011: 205). Nå 

trenger ikke menns spiseforstyrrelser representere et annerledes og eksotisk sted, 
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kanskje finner man at likhetene er større enn forskjellene, men det vet vi ikke før vi 

lytter til menns erfaringer. 

3.10 Reproduksjon av forskjellstenkning  

Mange studier viser at menn og kvinner oppfører seg ulikt i møte med sykdom. Det er 

da forventet at man også vil kunne finne forskjeller i måten kvinner og menn gjør, 

snakker om og forstår spiseforstyrrelser. I denne oppgaven vil jeg forsøke å belyse 

denne forskjellen, på bekostning av likhet. Dette er et strategisk valg, men kan innebære 

en fare for videreføring og sementering av polare kjønnskategorier (Hertz og Johansson 

2011:9). Risman (2009) har en viktig innvending her, når hun spør seg hvorfor nye 

(eller alternative) måter å gjøre kjønn på må merkes enten som feminint eller maskulint. 

Når en av mine informanter handler på en måte som ikke faller innenfor den normative 

maskuliniteten, hva bestemmer hvorvidt han gjør maskulinitet eller femininitet? Hvis 

maskulinitetsforskningen kun dekonstruerer og beskriver alternative måter å gjøre 

maskulinitet på, risikerer den å sementere en dikotomi og polarisering mellom kjønnene 

hvor alt en mann gjør per definisjon er maskulint, mens alt en kvinne gjør er feminint 

(Herz og Johansson 2011: 12).  

Et uromoment ved min studie har vært nettopp frykten for å underbygge ideer om 

maskuliniteter snarere enn å utfordre dem. Som Cathrine Egeland diskuterer i et essay 

om kjønnsforskning forutsetter nemlig «synliggjøring, representasjon og likestilling 

praksiser og uttrykk som kan anerkjennes som forståelige og dermed legitime innenfor 

rammene av den samme seksuelle og sosiale kjønnsorganiseringen som produserer og 

reproduserer eksklusjon og den manglende likestillingen» (Egeland 2003: 8). Jeg har 

vært redd for at de «maskuline forståelsene og erfaringene» i realiteten er menneskelige 

erfaringer, og at jeg ved å fokusere på dem som nettopp maskuline erfaringer bidrar til å 

videreføre ideer om hva maskulinitet og femininitet innebærer. Selv om det eksisterer 

kjønnsforskjeller hva angår for eksempel det å ta kontakt med lege, og det å presentere 

denne forskjellen kan være et godt utgangspunkt for studier på kjønn og helse, advares 

det mot faren av å forsterke inntrykket av at menn og kvinner er så forskjellige, ved at 

man fokuserer på det som skiller snarere enn det som forener. (O’Brien, Hunt og Hart 

2005: 504). Jeg har forsøkt å være bevisst dette i skriveprosessen og tydeliggjøre når 

man finner empiri som like gjerne kan beskrive symptombilde på en spiseforstyrrelse 



 35 

som den kan beskrive en kjønnet praksis. Jeg tror de erfaringene menn og kvinner gjør 

seg med et problematisk forhold til mat på mange måter er like, men at erfaringene kan 

komme frem på forskjellig vis, for eksempel gjennom måten de de blir snakket om.  

Når jeg nå likevel velger å fokusere på menn er det for å løfte frem noen spesifikke 

maskuline erfaringer som til nå i stor grad har vært fortiet. Vi vet at menn sjeldnere enn 

kvinner oppsøker hjelp for spiseproblematikk og at det derfor kan finnes store 

mørketall. Vi vet også at mange menn forteller om et større følt tabu for å stå frem og 

bli sett og hørt med en «kvinnelidelse». Da tenker jeg det er viktig å belyse disse 

erfaringene for å være bedre rustet til å møte menn med spiseproblematikk.  

Så lenge verden er inndelt i kjønn og ideal og normer rundt kjønn får reelle 

konsekvenser for menns helse mener jeg det er verdt risikoen. Ved å fokusere på menns 

erfaringer håper jeg å generere ny kunnskap rundt spiseforstyrrelser, som kan bidra til 

en mer helhetlig forståelse av lidelsen til det beste for alle kjønn.  
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4. Forståelse av spiseforstyrrelsen 

Dette første kapitlet tar utgangspunkt i hvordan informantene forstår fremveksten av det 

vanskelige forholdet til mat og kropp. Når startet det og hvordan utviklet det seg? Noen 

av informantene kommer til intervjuet med ganske klare ideer om hvorfor de utviklet et 

problematisk forhold til mat. Andre har ikke tenkt så mye på akkurat det. Mens Henrik 

har reflektert mye over spiseforstyrrelsen både alene og sammen med andre, er Daniel 

mer utprøvende i sin fortelling. Jeg vil i det som følger fokusere på noen tema som går 

igjen i informantens fortellinger; mobbing, følelsen av å være annerledes og mat som 

avslapping og trygghet.   

Jeg antar at måten informantene forstår og snakker om det problematiske forholdet til 

mat og kropp vil være påvirket av kulturelle forestillinger rundt maskulinitet og 

femininitet. Jeg vil derfor analysere fortellingene deres i lys av maskuline ideal som 

selvkontroll, autonomi og rasjonalitet.  

4.1 Forsøk på å kontrollere og mestre vanskelige 

følelser 

Gutter og menn med spiseforstyrrelser forteller oftere historier om overvekt og mobbing 

enn jenter med spiseforstyrrelser (Skårderud 2000). Alle informantene forteller om en 

barndom med mobbing, erting eller ensomhet. Flere av informantene hadde fått direkte 

kommentarer på kropp og vekt. Det er nærliggende å tro at dersom man får høre at man 

er tykk som barn, gjør dette noe med hvordan man opplever mat og kropp som voksen 

(Lien 2004: 65). Anders forteller at det vanskelige forholdet til mat og kropp begynte 

tidlig i barndommen. Han vokste opp sammen med foreldrene og en lillesøster i ei lita 

bygd på Vestlandet. På barneskolen gikk han mye for seg selv og hadde få nære venner.  

Det at jeg begynte å legge på meg og var smålubben fra 7-8 årsalderen var noe som ble 

en mobbe… litt sånn ting som… de som ville erte tok tak i og brukte som et 

mobbevåpen. Det var ikke slik at jeg ble konsekvent mobbet, det var mer erting, men det 

var likevel noe som satte spor. Jeg føler det ikke sånn at foreldrene mine.. hva skal jeg 

si.. var nedsettende ovenfor meg når det gjaldt kropp og spising. De prøvde jo å gjøre 
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sitt til at jeg skulle være mer aktiv, spise sunt og spise mindre. Så det var jo en ting som 

gjorde meg selvbevisst i forhold til mat. Fra og med da har aldri mat vært noe udelt 

positivt eller nøytralt for meg. 

Anders er en mann i midten av 30-årene. Han er behagelig å snakke med, tenker godt 

over spørsmålene og er opptatt av å kunne gi gode svar. Han reflekterer over sitt eget 

forhold til mat i barndommen slik; 

Det å spise godteri eller spise mat med mye energi er noe som… hva skal jeg si.. noe 

som fikk meg til å føle meg avslappet og trygg. Det var kanskje en måte å handtere 

problematiske følelser på, noe jeg begynte med allerede da. Jeg husker ikke at jeg 

brukte det som en mekanisme egentlig, det var mer det at jeg gjorde det. Igjen vet jeg 

ikke helt hva som satte i gang denne oppførselen, egentlig. 

Mat ble for Anders et middel for å føle seg «avslappet og trygg». Det er først når han 

snakker om forholdet til mat i voksen alder at han omtaler det som en mestringsstrategi 

for å håndtere en underliggende depresjon og en «unnvikende 

personlighetsforstyrrelse»;  

Det ble ikke veldig problematisk sånn helsemessig før ut i 20-årene. Da jeg kom i 

puberteten og ble eldre ble valpefettet borte, selv om jeg ikke da merket at jeg ble 

tynnere. Selvbildet mitt satt fast i 12-årsalderen før puberteten. Selv gjennom 

ungdomstiden, da jeg ikke var overvektig i det hele tatt, så jeg fremdeles på meg selv 

som lubben. Jeg begynte ikke å overspise skikkelig, altså regelmessig, før ut i 20-årene. 

Det var da jeg virkelig begynte å få… at den psykiske sykdommen slo ut på måten jeg 

levde livet på. Så det har jo vært én av flere selvdestruktive eller negative 

mestringsstrategier (…). Hvis det kommer en følelse som gjør meg utilpass eller noe 

som er smertefullt, da spiser jeg. 

Kristian ser en direkte sammenheng mellom mobbingen i barneårene og utviklingen av 

bulimi. Kristian tok tidlig kontakt med meg. Han fortalte at selv om han kanskje ikke 

befant seg i målgruppen ville han gjerne hjelpe meg med oppgaven hvis jeg trengte det. 

Kristian kommer fra en liten by på Østlandet og befinner seg midt i 40-årene. De siste 

årene har han vært uføretrygdet, etter å ha slitt med helseproblemer i flere år. Han kan 

fortelle om en barndom hvor han ble konsekvent mobbet;  
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Jeg ble mobbet hele tiden liksom (…). Og jeg kom fra en familie som sleit litt da, så jeg 

hadde ikke noe å gå på (…). Så jeg følte meg… at jeg kom til kort, at jeg var dum, at jeg 

var tjukk, at jeg var feil hele veien, for jeg fikk høre det hver eneste dag. Og hvis du får 

høre at du er feit hele livet så prøver du å gjøre noe med det, og hvis du fortsatt får høre 

at du er feit så blir du syk. Det jeg tydde til det var… egentlig gikk jeg mest for meg selv, 

men de spiseforstyrrelsene dukket vel opp på ungdomsskolen. Da hadde jeg hørt om det 

og visste at det gikk an. Det var helt håpløse greier, jeg følte meg ikke noe bedre av det 

(…). En kontrollforstyrrelse holder deg bare fast. Og det kan være så trygt å ha den 

forstyrrelsen at du nødig vil kvitte deg med den.  

For Kristian ble det å kaste opp og trene et forsøk på å ta kontroll over det han ikke 

kunne kontrollere i livet. Han ønsket å føle seg bedre, men spiseforstyrrelsen gjorde 

ikke det for han. Henrik ser også tilbake på spiseforstyrrelsen som et forsøk på å ta 

kontroll over vanskelige følelser.  

Henrik forteller åpent og ærlig med mye humor. Han unnskylder seg flere ganger i løpet 

av intervjuet med at det han forteller kanskje ikke er relevant for temaet, men henter seg 

inn igjen med at «alt sikkert har betydning» likevel. Henrik vokste opp i en mellomstor 

by sammen med foreldrene og en eldre bror. Han forteller om en barndom som tidvis 

har vært preget av mobbing og konflikter i familien. Konfliktene i familien gjorde at 

Henrik tidlig følte på et ønske om ikke å være til bry for foreldrene;  

Det har ikke vært jeg som var det store problemet. Jeg har på en måte vært den snille 

ungen som har gjort ting riktig og gjort det bra på skolen. Så jeg tror jeg bestemte meg, 

ikke bevisst, men mer ubevisst, for at jeg ikke skulle være problemet. Så det gjorde 

sikkert at da jeg begynte å få problemer så snakket jeg aldri om dem. For det var 

allerede nok for mamma og pappa. 

Ønsket om å skåne foreldrene førte til at Henrik aldri fortalte foreldrene om mobbingen 

han ble utsatt for. Mobbingen gikk seg etter hvert til, og da han begynte på 

videregående hadde flere ting falt på plass for han. Han hadde kommet ut av skapet og 

var lettet og glad over de positive tilbakemeldingene. Forholdet til familien var bra, han 

trivdes på skolen og hadde fått nye venner. Henrik følte at alle forventet at han skulle ha 

det bra, inkludert han selv. Men så følte han seg ikke bra likevel; 
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Jeg tror alle i verden på et eller annet tidspunkt ikke føler seg bra nok eller føler at man 

ikke klarer å ha kontroll over ting. Det er jo klisjé for alle sier det, men jeg tror det har 

en stor betydning for det er hele den «jeg har ikke kontroll», jeg har ikke kontroll over 

det som skjer i familien, jeg klarer ikke ha kontroll på det at jeg skal ha det så sykt bra 

nå, men jeg føler meg ikke bra i det hele tatt og jeg skulle ønske jeg kunne legge meg 

ned og drite i alt. Slutte å lese på prøver, ikke gjøre det bra på skolen, alt føltes veldig 

unødvendig. Også går det litt tid før jeg begynner å regulere det jeg spiser, for jeg har 

aldri tenkt på det jeg spiser, jeg bare fikk høre på barneskolen at jeg var feit. Jeg slet 

litt med det da, men det gikk fint, det var ikke det som var det store problemet, men så 

kom jo det litt opp igjen. «Ja, kanskje du er feit», kanskje det er det som er problemet. 

Henrik begynner så smått å kutte ut enkelte matvarer, men spiser etter hvert bare mindre 

og mindre;  

Så slutter jeg å spise i det hele tatt i perioder. Kunne gå en uke eller to uten å nesten få i 

meg noen ting. Men kaster opp det jeg får i meg, for det skal ikke være der. Det skulle jo 

helst være null. Men det går jo ikke det heller. Men det er jo sikkert det som gjør at man 

overlever, at man får i seg noe.  

Det å bli mobbet og stå utenfor et fellesskap kan oppleves svært vanskelig. Når 

mobbingen informantene ble utsatt for, i tillegg ofte gikk på kropp eller kroppslig 

praksis, som hvordan man fører kroppen, er det kanskje ikke så rart at de mer eller 

mindre bevisst forsøkte å ta kontroll over kroppen. Som det ble nevnt innledningsvis, 

må man imidlertid være forsiktige med å anta at spiseforstyrrelsen er en bevisst og valgt 

strategi. Kristian er svært opptatt av å få frem elementet av tvang; «det var en tvang, 

som jeg var i i en periode». Spiseforstyrrelser kan starte som et eget prosjekt hvor man 

føler at man har funnet en «løsning», som det at mat hjelper en å regulere følelser. Men 

så blir løsningen en del av problemet når man mister kontroll over også denne 

(Skårderud 2017: 29).  

4.2 Forholdet mellom mat, kropp og følelser 

Anders, Kristian og Henrik ser problematikken med mat som et forsøk på å ta kontroll 

over, og mestre vanskelige følelser. Daniel er litt mer usikker på hvordan han skal forstå 

problemene med mat.  
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Daniel er en mann i begynnelsen av 40-årene. Han er rolig og behagelig å snakke med. 

Han innleder historien sin med å fortelle at han tok kontakt fordi han ønsket å kunne 

bidra til større åpenhet rundt tematikken. Han legger til at samtaleemnet ikke er spesielt 

pinlig eller vanskelig for han å snakke om;  

Jeg har snakket med samboeren min litt om det egentlig, men det er et tilbakelagt 

stadium og har aldri vært noe stort problem for meg. Men ja, jeg ser i ettertid at det nok 

ikke var helt vanlig, men jeg tenkte ikke over det som noe stort problem den gangen det 

pågikk. 

Daniel forteller om det problematiske forholdet til mat på følgende måte;  

Det startet med… da jeg var yngre trente jeg veldig mye, mye forskjellig idrett, men 

primært fotball. Jeg var også veldig… det var viktig å spise for meg, hvis jeg gikk tom 

for mat fikk jeg nært sagt føling, jeg ble helt skjelven i kroppen og følte det var 

vanskelig å stå på to bein egentlig. Det har jeg hatt helt siden jeg var lite barn, egentlig. 

Men i takt med at jeg ble eldre og trente mer og mer, spiste jeg mer og mer også. Etter 

hvert trente jeg veldig mye og da spiste jeg jævlig mye, da. Men så kom det et tidspunkt 

på videregående hvor jeg ikke syntes det var så stas med idrett lenger, så da slutta jeg. 

Men ja… appetitten forsvant jo ikke og det var noe jeg var ganske bevisst på. Jeg 

skjønte jo at jeg ikke kunne fortsette å spise som før for da ville jeg bli veldig feit. Så da 

blei det til at jeg etter hvert begynte å stikke fingeren i halsen og kaste opp, liksom. 

Samtidig ble det også at jeg prøvde å spise mindre, men så oppdaget jeg at jeg savnet å 

spise så mye. Jeg veit ikke helt hvorfor, om det bare var – skal vi si – hva det smakte 

eller hva liksom, men… jeg fortsatte med det. Og det var greit å kunne spise 2 liter is og 

spy det opp igjen liksom.  

Daniel forteller at han aldri har fundert så veldig mye over problemene med mat annet 

enn at han tror de var knyttet til utseende og «ønske om å se bra ut». I sitatet under 

funderer Daniel over når det startet;  

Sannsynlig har det en sammenheng med... Siden jeg var veldig liten har jeg alltid vært 

opptatt av magen min. «Er jeg tjukk nå? Har jeg lagt på meg eller ikke»? Jeg pleide å 

ta tak i magen min og dra ut og se om det er noe liksom, og da snakker vi tilbake til 

begynnelsen av barneskolen eller 6-7-årsalderen liksom. Sånn at når man står ned og 
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ser på den ovenfra er det alltid noe som ser ut som en bul, mens hvis man ser seg selv i 

profil i speilet så er det ikke noe. Selv om jeg aldri helt klarte å stole på speil, liksom. 

I løpet av intervjuet kommer det frem at mat og måltidsituasjoner aldri har vært særlig 

hyggelige for Daniel. Han forteller om en barndom med to foreldre som «burde skilt seg 

lenge før de gjorde». Måltidsituasjonene var ofte preget av krangling og utrygghet;  

Det var så mye krangling og slåssing, altså det var så fullstendig gjennomgripende. Jeg 

kunne ikke sitte i et rom sammen med foreldrene mine uten at jeg var helt… altså jeg 

var så vàr på bare en ørliten antydning i tonefall, så skjønte jeg at dette kunne gå galt. 

Satt på nåler hele tiden – alltid. Og det inkluderte jo når man spiste middag sammen. 

(...) Det var bare kjipt. Ikke på grunn av måltidet i seg selv, men fordi man måtte 

samles. Og selv om det ikke ble utrivelig, så var det utrivelig for meg i utgangspunktet. 

Da pleide jeg bare å spise så fort som mulig og komme meg ut derfra. 

Etter hvert skiller foreldrene til Daniel seg og han får mer tid hjemme alene, mens 

moren er på jobb. Han forteller at han da kunne glede seg hele dagen til å komme hjem, 

være alene, lese og spise. Når han spiste og leste følte han seg trygg, rolig og avslappa, 

som om han satt i sin egen «lille boble». Av frykt for å bli for tykk begynte Daniel å 

kaste opp etter disse måltidene, et mønster han så seg nødt til å slutte med da han flyttet 

hjemmefra; 

Så holdt det på sånn til jeg flyttet hjemmefra og begynte å studere og da skjønte jeg at 

dette hadde jeg overhodet ikke råd til å fortsette med. Så løsningen for meg ble andre 

ytterligheten, å spise så lite som mulig, veldig lite. Etter hvert, i begynnelsen av 20-

årene ble det helt vanlig for meg å gå en dag, til og med to, nesten uten å nesten spise i 

det hele tatt. Da gikk jeg ganske kraftig ned i vekt, da. Da jeg var på det tynneste veide 

jeg nesten 25 kilo mindre enn det jeg gjør nå, da. Ikke det at jeg tror det var noe farlig, 

men veldig forskjell. 

4.2.1  «Rasjonell tankegang» 

Selv om Daniel ikke anser denne perioden av livet sitt som spiseforstyrret, ser han at 

måltidsvanene hans kanskje ikke var «helt normale». Han gjentar sin egen vekt på den 

tiden; «jeg må jo ha vært ganske tynn», men legger til at han ikke tror det var spesielt 

farlig. Men andre rundt han reagerte. Venner, og kanskje spesielt partnere, viste 
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bekymring fordi han gikk ned så mye i vekt. Men når jeg spør Daniel om han følte seg 

hemmet i hverdagen når han spiste så lite som han gjorde forteller han;  

D: Nei, tvert imot. Jeg følte det gav meg mer frihet, fordi jeg ikke var avhengig av å 

spise frokost, lunsj eller det man skal kalle vanlig måltidsrytme. Etter hvert så jeg det 

som en frihet.  

E: Tror du det hadde sammenheng med det forholdet du hadde til mat på videregående. 

Følte du at du var avhengig av mat da? 

D: Jeg vet ikke helt hvordan, men jeg føler at det er en slags kobling der. Kanskje en 

form for… siden jeg da følte at jeg var litt avhengig av mat, at det føltes som en ekstra 

stor frihet å ikke være avhengig av mat lenger. eller at det var det at siden jeg allerede 

hadde fått et liten merkelig, anstrengt forhold til mat, så var ikke det så stort sprang 

selv om det var en litt annen måte å ha det på da. Et eller annet der omkring (…). 

Samtidig så hadde jeg virkelig lite penger de årene jeg studerte så da… ville jeg heller 

bruke pengene på øl. Det var vel en mer eller mindre rasjonelt valg at jeg nedprioriterte 

mat så mye jeg kunne.  

I fortellingen til Daniel synes det som om han forsøker å finne mening i erfaringene sine 

etter hvert som intervjuet går sin gang. Han begynner fortellingen sin med at han var et 

veldig aktivt barn med stor appetitt. For å yte kroppslig «måtte» han spise så mye. Den 

store appetitten han hadde i barndommen er her knyttet til aktivitet. Bordo skriver at 

mens den kvinnelige appetitten forbindes med avhengighet, skyldfølelse og skam, anses 

den mannlige appetitten som ufarlig og naturlig (Bordo 1993: 108). Mannen spiser når 

han er sulten og slutter når han er mett. Den mannlige appetitten, slik den sees hos 

tenåringsgutten som vokser og er kontinuerlig sulten, er ikke skammelig, men sees som 

en naturlig del av unge menns liv (Bordo 1993: 108). Måten Daniel omtaler sin 

ungdommelige appetitt, kan imidlertid tyde på at han er usikker på om den var helt 

normal. Han forteller meg at han reagerte fysisk på å ikke få nok mat, at han ble 

skjelven og nærmest fikk «føling».  

Da han sluttet med idrett savnet han å spise like mye som før. Han kan ikke forklare 

hvorfor han savnet det; om det var knyttet til «hvordan maten smakte eller hva det var». 

Men det at han begynte å kaste opp var bare «rasjonell tankegang». Hvis du spiser mer 

enn du forbrenner, er det «bare logisk» å spise mindre hvis man ikke ønsker å gå opp i 

vekt. Selv om han senere i intervjuet svarer raskt på hvordan maten fikk han til å føle 



 43 

seg; «avslappet og trygg», kan det synes som om han ikke har tenkt så mye over en 

potensiell link mellom mat og følelser tidligere.  

Kristian vil heller ikke knytte det at han kastet opp med følelser. Når jeg spør Kristian 

om hvilken funksjon spiseforstyrrelsen, og det å kaste opp, hadde for han svarer han;  

K: Ingen i det hele tatt, det var totalt, fullstendig meningsløst. Det ble fort en vane som 

alt mulig annet. Jeg sier og mener at det var meningsløst til å begynne med. Og at det 

var lett å slutte med det.  

E: Hva tenker du om at noen sier de bruker mat for å kontrollere følelser for eksempel?  

K: Ehm… Jeg vet egentlig ikke om det hadde noen funksjon i det hele tatt. Det var noe 

jeg gjorde i den perioden og nå er jeg ferdig med det. Ikke noe sånt veldig 

følelsesmessig oppheng i mat eller det. Det er vanskelig å svare på, det er så abstrakt 

for meg, at jeg ikke skjønner hva du mener. 

Seidler hevder at fordi menn har mye investert i å opprettholde antagelsen om at de er 

mer rasjonelle enn kvinner, kan de oppleve det vanskelig å dele erfaring uten å 

intellektualisere den (Seidler 1997: 147). Ved å huske det vanskelige forholdet til mat 

som et rasjonelt valg, kan Daniel opprettholde en maskulin selvforståelse ovenfor seg 

selv, eller ovenfor meg som en utenforstående En slik rasjonalisering kan være at 

problemene med mat kanskje henger sammen med en unormal stor appetitt, et ønske om 

å tiltrekke seg partnere i ungdomstiden, eller et ønske om å bruke det lille man hadde av 

penger på øl i stedet for mat. Det synes som om Daniel forsøker å gjøre mening av noe 

han ikke helt klarer å gripe, gjennom å plassere historien innenfor et mer gjenkjennelig 

maskulint narrativ av yteevne, rasjonalitet og selvkontroll. 

Ved å snakke om spiseforstyrrelser som en «kontrollforstyrrelse», som «mestring», som 

«funksjonelt» distanserer informantene seg fra følelsesaspektet ved spiseforstyrrelser. 

Det handler om mestring og kontroll, ikke følelser.  

4.3  «Det er liksom bare nødvendig» 

I vår kultur finner man en utbredt holdning om at menn i mindre utstrekning enn 

kvinner bruker mat på en emosjonell måte. Kvinner sees som mer tilbøyelige til å miste 

kontrollen over følelsene sine, og dermed også kroppen sin. Man antar at menn er bedre 
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i stand til å overkomme kroppslige begjær gjennom rasjonell tankegang i stedet for som 

kvinner – å gi etter for dem (Lupton 1998: 110). Denne utbredte antagelsen kan spille 

inn på hvordan informantene gir mening til måten de har forholdt seg til mat og kropp. 

Jakob er, som Daniel og Kristian, tvilende til å koble forholdet til mat og kropp med 

følelser; 

Spiseforstyrrelsen henger kanskje litt sammen med depresjonen, slik jeg snakket om i 

stad, men jeg tror egentlig ikke det har så mye sammenheng. For jeg tror kanskje det er 

forskjellen mellom meg og andre, at akkurat mat og følelser ikke henger så mye sammen 

hos meg. Jeg har aldri stappet innpå når jeg var lei meg, eller… Jeg har ingen 

følelsesmessige sanksjoner med mat, det er bare en ting som... litt samme som trening, 

det er liksom bare nødvendig for at jeg skal være fornøyd. 

Forholdet til mat presenteres her som ganske avslappet. Det er «liksom bare 

nødvendig».  

Mat er følelser for veldig mange og mange som er veldig overvektige har 

trøstespisingen (…), for meg er det helt utenkelig å kjøpe mat hvis jeg skal kose meg. 

Hvis jeg skal kose meg hører jeg på musikk eller drikker noe god drikke for eksempel 

(…). Jeg finner liksom ikke noen trøst i maten. Jeg føler kanskje mer at jeg utnytter 

maten til det den er, får det maten kan gi meg uten at den vil gi meg noe mer 

følelsesmessig. Samme med anoreksien, jeg ble på en måte glad av å ikke spise, men jeg 

har alltid sett mat som veldig funksjonelt. Nei mat er... god mat er god mat, jeg setter 

pris på god mat, jeg er jo ikke gal, men jeg har ikke samme glede av mat som andre har. 

Mat er funksjonelt for Jakob, heller enn noe som er knyttet til følelser. Men når jeg spør 

Jakob hvordan han føler seg når han ikke får trent, svarer han;  

Jeg blir aggressiv, sint, urolig, irritert, jeg kan bli lei meg, passiv. Også kan jeg få det 

for meg at nå kan jeg bare ta livet mitt, jeg ser ikke ut, blir bare mindre og mindre. 

Selvbildet synker veldig fort, det er nesten snakk om timer. Eller i alle fall dager.  

Kristian presenterer også bulimien på en ganske likefrem måte. Når jeg spør han 

hvordan den utartet seg svarer han;  

 

«Åja, det mønsteret (ler). Det var bare det at jeg smugspiste og gikk på do og kastet opp 

etterpå, det var ikke noe annet enn det».  
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Kristian ønsker i intervjuet ikke å gå nærmere inn på detaljer rundt bulimien. Det kan 

være at han synes det er ubehagelig å snakke om, men det kan også ha sammenheng 

med at han er mer opptatt av problemene bak lidelsen enn av selve spiseforstyrrelsen. 

Dette vil jeg komme nærmere tilbake til i kapittel 6.  

 

Når Jakob forteller at følelser og mat ikke henger sammen med han, kan det synes som 

om han motsier seg selv når han forteller at uten treningen og maten kan han like gjerne 

bare dø. Men denne tilsynelatende motsetningen kan handle om spiseforstyrrelsens 

psykologi. I spiseforstyrrelsen blir følelser ofte omsatt til konkrete, fysiske og målbare 

erfaringer (Skårderud 2017: 16). En treningsøkt, eller tallet på vekten, kan fortelle deg 

hvorvidt du føler deg bra eller dårlig den dagen.  

 

Daniel er en av de informantene som kommer til intervjuet og forteller at han ikke har 

tenkt så mye over forholdet til mat, fordi han aldri opplevde det som spesielt 

problematisk eller vanskelig. Mens han i begynnelsen vektlegger et veldig rasjonelt og 

mer maskulint narrativ, som økonomi og ønsket om å se bra ut for damene, funderer han 

etter hvert over hvorvidt måten han brukte mat kunne vært knyttet til noe annet. Da 

intervjuet var over takket Daniel meg for en interessant samtale. Som han sa «jeg har 

fått mye nytt å tenke på». I lys av at samtalen vår tolker jeg det som at han ikke har 

tenkt så mye over en mulig sammenheng mellom en konfliktfylt og vanskelig barndom 

og måten han brukte mat på. Intervjuet kan for han ha vært en mulighet til å fundere 

høyt rundt mulige årsaker til problematikken med mat.  

 

Tilsynelatende motstridende fortellinger kan være et sykdomssymptom, men det kan 

også bare være utprøvende historiefortelling. I en livsfortelling vil man kunne forsøke 

ulike narrativ basert på hvem man vil være, eller hvem man vil fremstå som. Dette betyr 

ikke at informantene ikke forteller det som det er. Ingen av oss har en livshistorie å 

fortelle som ikke er full av motsigelser og sprekker. Vi er alle involvert i sosiale 

praksiser som påvirkes av kulturelle idealer for oppførsel. Det som kan synes som 

paradokser og motsetninger i materialet mitt, kan være en naturlig respons på måten 

man forsøker å håndtere ulike, ofte motstridende, idealer. De maskuline idealene kan, 

som jeg var inne på innledningsvis, være svært forskjellige basert på klasse, alder eller 

seksualitet. Diskursive studier antyder at menn ikke trenger å være permanent forpliktet 
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til et spesielt mønster av maskulinitet, men at de heller gjør situasjonelle valg baserte på 

et kulturelt repertoar av maskulin oppførsel (Connell 2005: xix). Dette vil drøftes 

nærmere i neste kapittel.  

4.4 Avstand til egne følelser 

Gjennom sine livshistorier vektlegger informantene følelsesmessige påkjenninger som 

konflikt i familien, mobbing og ensomhet som mulige årsaker til at de utviklet et 

vanskelig forhold til mat og kropp. Samtidig forsøker flere av dem å trivialisere 

erfaringene sine gjennom språket de bruker. Symptomene på et problematisk forhold til 

mat; oppkast, overdreven trening og det å gå dager uten mat ble i intervjuet bagatellisert 

med påstander som; «Det var bare noe som skjedde», «det var ikke så alvorlig», «det er 

liksom bare nødvendig». Denne måten å omtale problemer på kan gjøre det 

vanskeligere å oppdage menns problematiske forhold til kropp. Talemåten kan være en 

måte å opprettholde kontrollen i intervjusituasjonen. Selvironi og latter kan være en 

måte å holde avstand fra vonde følelser. Ettersom følelser tradisjonelt er knyttet til 

kvinner og rasjonalitet til menn, kan det å erkjenne følelser, ifølge Ekenstam (1998), 

oppleves som en trussel mot maskulin identitet. Når menn vegrer seg for å snakke om 

følelser kan denne tausheten knyttes opp mot redselen for å bli oppfattet som følsom og 

dermed feminin (Seidler 2003: 139). Å ikke ville falle inn i et skript hvor man er 

emosjonell, kan være én av årsakene til at flere av informantene forteller historiene sine 

med en viss følelsesmessig distansene.  

Ekenstam, som har studert endringer i mannsideal de siste hundre årene, mener å se 

tendenser til at den moderne, vestlige mannen har utviklet en sterkere og mer 

sammensatt form for selvkontroll enn tidligere i historien (1998:29). Denne 

selvkontrollen sees i sammenheng med noen mer eller mindre allmenne karaktertrekk, 

som det å identifisere seg med viljen og sinnet. Selv om fenomenet ikke er 

kjønnsspesifikt mener Ekenstam at kløften mellom kropp og sinn er større hos menn 

enn hos kvinner (1998: 29). Assosiasjonen mellom menn og rasjonalitet, og kvinner og 

følelser, er en dyptliggende antagelse i vestlig filosofi og populærkultur (Connell 

2005:164). Fremdeles hører man argumenter for at kvinner ikke hører hjemme i 

militæret eller i politikken fordi de er for emosjonelle. Å snakke om det problematiske 

forholdet til mat og kropp eller om vanskelige temaer kan kanskje oppleves som å bryte 
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med maskuline idealer om å være sterk og i kontroll over følelsene. Kropp og følelser 

passer ikke inn i ens identitet som tenkende, rasjonelle vesener og må følgelig 

undertrykkes og kontrolleres (Seidler 1997:148).  

En måte å holde avstand til egne følelser er gjennom bruken av humor og selvironi. 

Informantene bruker mye selvironi i løpet av intervjuet. Når jeg transkriberer samtalen 

med Daniel legger jeg merke til at han ler mye mens han snakker om mat og det å kaste 

opp. Kanskje oppleves akkurat det skamfullt og vanskelig og latteren blir brukt som en 

form for beskyttelse. I intervjuet med Henrik ler han ofte av seg selv når han forteller 

om vanskelige tema. Han forteller at noe er «kjempemorsomt» og følger opp med en 

svært sårbar historie. Lilleaas erfarte noe av det samme da hun intervjuet menn om sine 

kroppsvaner og hvilevaner. Hun opplever at flere av mennene blir knappe i svarene når 

de kommer inn på følsom problematikk, ler dem bort eller forsøker å komme inn på noe 

annet. Hun tolker dette delvis som en spesifikk maskulin talemåte hvor det er viktig å 

fremstå som en mann i kontroll over situasjonen (Lilleaas 2003:264).  

Samtidig som informantene til tider bruker et fornuftsspråk for å beskrive erfaringene 

sine, og bruker mye humor og selvironi, snakker de også relativt åpent om sårbare ting. 

For det første har de tatt kontakt med meg og sagt seg villige til å delta i en studie om 

menn med et problematisk forhold til mat og kropp. Når de møter meg forteller alle at 

de ønsker mer åpenhet og mindre stigma rundt det å være mann med spiseforstyrrelser. 

Det har ikke vært enkelt for dem å stå frem og for de fleste av dem er det kun noen 

ytterst få som kjenner til denne problematikken. Erfaringen av å ha en kvinnelidelse ser 

ut til å ha vært sår for informantene.  

4.5 «Jeg har vært veldig forfengelig» 

En av årsakene til at spiseforstyrrelser har blitt ansett som en kvinnelidelse er kvinners 

særskilte sårbarhet ovenfor massemedias bilder av tynne kvinner som skjønnhetsideal.  

Women are depicted as blank slates, «brain washed» and manipulated by the seductive 

media, narcissistically intent only on their appearance, in short, «pathologically 

susceptible to media images» in ways that men are not (Probyn 1998: 203 i Lupton 

1998:111).  
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Informantene var klare på at spiseforstyrrelser også rammer menn, med seg selv som 

levende bevis på det. Det kan allikevel synes som at myten om spiseforstyrrelsen som et 

fenomen som rammer unge, usikre kvinner med kroppskomplekser, ligger lett 

tilgjengelig når informantene forsøker å forstå lidelsen. Når jeg spør Daniel hvorfor han 

tror han utviklet en spiseforstyrrelse svarer han følgende;  

Når jeg tenker rundt det så vil jeg tro at… selvopptatthet. At jeg var opptatt av at jeg 

fortsatt skulle se bra ut etter at jeg hadde sluttet å trene, og at jeg tenkte det var bedre å 

være tynn enn det motsatte. 

Anders hevder også å være veldig selvopptatt. Denne selvopptattheten ser han i 

forbindelse med å vurdere seg selv og utseende sitt;  

Jeg har vært veldig forfengelig, veldig selvopptatt og det gjør meg liksom ikke noen 

tjeneste. Jeg har jo dette påfugl-genet med å ville speile meg hele tiden. Ja, det er 

kanskje å overdrive litt, men det er noe jeg dras til. Det er jo denne konstante 

selvvurderingen. 

Mens opptatthet av utseende oppfattes som normalt blant unge kvinner, kan det virke 

som om mennene i min studie ikke anser sin misnøye som normal eller legitim. 

Bekymringen over utseende blir assosiert med selvopptatthet og narsissisme. Flere av 

informantene forteller at de ser utviklingen av et problematisk forhold til mat i relasjon 

til et anstrengt kroppsbilde. De gjør samtidig et poeng av at det kun var deres egne 

betraktninger som betydde noe. Jakob forteller at det ikke var påvirkning utenfra som 

gjorde at han utviklet en spiseforstyrrelse;  

For meg var det aldri noen slengbemerkninger, det var mer at jeg ikke ville identifisere 

meg med den personen jeg var. Det var mer at jeg så etter noe annet eksternt jeg ville 

bli. Jeg var ikke fornøyd med den jeg var.  

Når jeg spør Daniel om hvorvidt han ser en sammenheng mellom den vanskelige 

barndommen og det at han utviklet en spiseforstyrrelse svarer han;  

Jeg gikk veldig mye og tenkte for meg selv, inkludert om meg selv. Jeg ble veldig 

selvbevisst… på hele meg, psyke, væremåte, fysisk, hvordan jeg ser ut. Dette med at... at 

jeg stakk fingeren i halsen og kastet opp eller ble tynn, jeg var ikke så opptatt av hva 

andre syntes. Det var meg selv som var den viktige. For det er stort sett meg som har 
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gitt meg bekreftelse, dette er bra, dette er dårlig, opp gjennom oppveksten. Det må i så 

fall være noe sånn, men det blir jo på en måte hobbypsykologisering.  

Menn skal, ifølge Lilleaas og Widerberg, ikke fortelle at de er misfornøyde med 

hvordan de ser ut. Klaging, og spesielt klaging som dreier seg om kropp, representerer 

noe feminint (2001). Å pleie kroppen og bry seg om utseende har tradisjonelt blitt ansett 

som feminint. Men det kan også handle om å forsøke å plassere seg som i kontroll, som 

aktør og subjekt i sitt eget liv. Det er tradisjonelt kvinner som har vært objekt for andres 

blikk og gjenstand for bedømming. Den maskuline dominans som konstituerer kvinner 

som symbolske objekter, hvis væren er det å bli sett, holder kvinnene i en kontinuerlig 

kroppslig usikkerhet, eller snarere en avhengighet – de eksisterer først og fremst for den 

andres blikk (Bourdieu 2000: 75). Mannen som bryr seg om utseende utfordrer denne 

balansen mellom objekt og subjekt, mellom passiv og aktiv. Å benekte for at man lar 

seg påvirke av andres bedømming, kan være en måte å gjenopprette denne balansen.  

Selv om informantene understreker at det er deres egne betraktninger som er viktige, er 

de kritiske til at det hovedsakelig har vært kvinners kroppsideal som har vært 

problematisert. Jakob mener det finnes urealistiske og usunne kroppsideal også for 

menn.  

Folk har kritisert Barbie hele tiden. Barbies kroppsideal er umulig å oppnå hva gjelder 

menneskelige proporsjoner og alt mulig, også ser du på en actionfigur for menn og 

gutter. Hva er det egentlig? En voldsom ork, et monster av et menneske med helvetes 

store biceps og voldsomme brystmuskler, det finnes jo ikke menn i verden som er sånn. 

Kvinner faller kanskje oftere i fellen om at jo mindre du er… du er for tjukk, du er for 

stor, du er for brei, men at menn liksom…(…) det med muskulatur og kropp, det er også 

ekstremt krevende! 

Jakob snakker fort og frustrert når han sammenligner kroppsideal for kvinner og menn, 

som om det ene skulle være verre enn det andre. Men selv om alle vektlegger det 

problematiske ved maskuline kroppsideal, går de ikke nødvendigvis med på at de selv 

er underlagt disse.  
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4.6 Risikofaktorer 

Selv om skjønnhetsidealene også for menn endrer seg, og det i dag er mer akseptabelt 

for menn å bry seg om og ta vare på utseende, kan man ifølge maskulinitetsforsker 

Steve Robertson fremdeles finne tradisjonelle representasjoner av maskulinitet, som det 

at (ekte) menn ikke er bekymret over kroppslig utseende (2006:443). Dette, hevder han, 

kan føre til identitetsforvirring hos spiseforstyrrede menn, da de føler at deres 

bekymringer for kropp og vekt fører dem inn i et feminint domene. Selv om mine 

informanter var svært bevisste på at anseelsen av spiseforstyrrelse som «kvinnelidelse» 

er feilaktig, hadde flere av dem kjent på en uro knyttet til deres maskuline identitet. 

Henrik forteller;  

Med homofili så jeg liksom masse filmer og fant masse stoff, og jeg kan jo rable dag og 

natt om seksualitet og kjønn og alt mulig rart. Men med spiseforstyrrelsene fikk du bare 

det «jenter som sliter med dårlig selvbilde kan utvikle spiseforstyrrelser», «anoreksi er 

vanlig blant jenter» - det var bare det du fikk. Og da liksom først å bli mobba for å være 

«ei jente» og for at du har lekt med jenter, også liksom «nei, kanskje jeg er jente med 

spiseforstyrrelser da»? 

Henrik spekulerer i om det ble lettere for han å fortelle om sin spiseforstyrrelse fordi 

han allerede hadde brutt heteronormen for mannlig seksualitet;  

Det er sikkert en forskjell mellom meg og andre menn med spiseforstyrrelser. Jeg har 

på en måte vært gjennom… jeg har vært opptatt av homofiles rettigheter, og tenker at 

kjønn er flytende og at kjønn ikke skal ha noen betydning og det begynte jeg å bli bevisst 

på sykt tidlig, så for meg var ikke det det vanskeligste. Men jeg tror det var mer det at 

jeg kunne bli litt sint over at «de kjønner denne sykdommen, også sitter jeg med den». 

Men så var det jo litt sånn; «hvem andre menn er det som har denne sykdommen, jeg 

har jo ikke hørt om dem». Spiseforstyrrelsen var for meg kjønnsnøytral, men så snakker 

de alltid om kvinner og da ble det liksom sånn «hva er det som er galt», på en måte. 

Selv Henrik, som er «veldig opptatt av kjønnsroller og likestilling» og vet at 

spiseforstyrrelser rammer menn, sier han følte på en usikkerhet i tiden rundt 

spiseforstyrrelsen. Jakob fant det også utfordrende at det fantes lite tilgjengelig 

informasjon om menn med spiseforstyrrelser på internett. På den tiden Jakob spiste 
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veldig lite, brukte han en del tid på nettet, på pro-ana blogger
7
, nettforum hvor (primært) 

jenter og kvinner blogger om anoreksi ut fra et positivt ståsted. 

Alt dette var myntet på jenter, jeg fant ikke noe som var myntet på gutter, noe som gjorde 

at jeg etter hvert identifiserte meg med en slik feminin karakter. 

Kvinner har vært det primære fokuset for forskning som omhandler kropp og selvbilde. 

Noe av årsaken til dette kan nok ligge i at kvinner lenge har vist større misnøye med 

eget utseende enn det menn har (Richard og Grogan 2002: 219). Forskerne har funnet 

både biologiske (for eksempel BMI og tidspunktet man kommer i puberteten), 

psykologiske (lav selvtillit) og sosiokulturelle (press fra media om å være tynn, 

mobbing og lignende) risikofaktorer som kan bidra til kvinners dårlige selvbilde. Disse 

risikofaktorene kan gjøre kvinner mer utsatte for lidelser som spiseforstyrrelser, angst 

eller depresjoner (Hargreaves og Tiggerman 2006: 568). En økende forekomst av 

forskning på gutter og menns selvbilde viser at mange av de samme risikofaktorene er 

gjeldende også for menn. En risikofaktor som stikker seg ut blant menn er seksuell 

legning. I statistikk over menn med spiseforstyrrelser viser det seg at homofile menn er 

mer sårbare for spiseforstyrrelser enn heterofile menn. Dette kan ha sammenheng med 

at det innenfor homofile miljø har hersket et større utseendepress enn for heterofile 

menn. Jakob beskriver utseendepresset han føler slik;  

Som homofil er det… det er en sånn seksualitet som er… eller en aggressivitet i 

seksualiteten som er der. Hvis du går inn på homseklubb er det veldig mye folk som… 

folk er liksom jakta. Jeg vil påstå at det ikke er på samme måte for de heterofile for der 

er jakten spredd over hele samfunnet, treningssenteret og kafé. Det er litt mildere, men i 

det homofile miljøet er alt liksom voldsomt og du må være forberedt på det. 

4.7 Oppsummering 

Alle informantene deler erfaringen av å være annerledes og ha gått mye for seg selv i 

oppveksten. Alle, med unntak av Daniel, har også blitt ertet eller mobbet. Problemene 

med mat sees for noen av dem i forbindelse med denne ensomheten eller 

annerledesheten, hvor mat representerer ro, trygghet og demping av negative følelser. 

                                                 
7 Pro-ana refererer til nettsider som promoterer og glorifiserer oppførsel relater til lidelsen anoreksi.  
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For andre ble mat og trening noe de kunne kontrollere i en verden som oppleves som 

ute av kontroll. Mat har altså hatt en eller annen viktig funksjon for informantene, og 

det er derfor ikke rart hvis historiene deres preges av motsetninger og paradokser. 

Kristian forteller at spiseforstyrrelser kan oppleves trygt, men at det var meningsløst, 

Daniel forteller at det er rasjonelt og irrasjonelt, Jakob at det «liksom bare er 

nødvendig», samtidig som det er dødsens alvorlig.  

Måten informantene til tider underminerer betydningen av problematikken med mat og 

kropp kan være et utkomme av en spesifikk maskulin talemåte, hvor det er viktig å 

holde avstand til følelser. Men denne talemåten kan også være knyttet til ambivalens og 

skam knyttet til spiseforstyrrelsen.  

Noen av informantene føler forvirring og skam over at de har en kvinnelidelse. Som 

Henrik spurte seg; «kanskje jeg er jente med spiseforstyrrelser da»? Når informantene 

mine føler seg som «en jente» eller som «feminin» fordi de har en spiseforstyrrelse, kan 

det være fordi deres erfaringer rett og slett ikke kan plasseres inn i et konvensjonelt 

mønster for kjønn. Det å være kvinne eller mann handler i følge filosofen Judith Butler 

om bestemte måter å repetere spesifikke iscenesettelser. Gjennom iscenesettelsene 

siteres konvensjonelle måter å opptre som kjønnet på (Bondevik og Rustad 2014: 57). 

Gjennom å iscenesette seg selv, kroppslig, adferdsmessig og språklig blir man gjenkjent 

som et kjønn. Kjønn skapes altså gjennom måten vi fremtrer og utrykker oss på 

(Bondevik og Rustad 2006: 57). Når måten man fremtrer og utrykker seg på ikke 

stemmer overens med disse gjenkjennbare mønstrene kan man som flere av 

informantene oppleve forvirring i relasjon til sin egen maskuline identitet.  

Selv om spiseforstyrrelser hos menn ikke nødvendigvis er umiddelbart gjenkjennbare, 

verken for mennene selv eller for folk rundt, ligger det en mulighet for endring i denne 

nye iscenesettelsen av maskulinitet. Endringspotensialet mener Butler finnes i 

feilsiteringer av de konvensjonelle kjønnsrepetisjonene. Å utfordre konvensjonelle 

kjønnsforståelser er ikke nødvendigvis enkelt, siden repertoaret kan være begrenset 

(Bondevik og Rustad: 2016: 58). Måten informantene snakker om og forstår 

spiseforstyrrelsen er ikke nødvendigvis subversiv, men kan bidra til å reprodusere ideer 

om mannlighet og kvinnelighet. Men det at de snakker åpent om å ha en 

«kvinnelidelse» representerer likevel et brudd. Motstridende og mangfoldige diskurser 
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rundt kjønn og maskulinitet vil kunne muliggjøre nye handlinger, refleksjoner og 

endring (Bondevik og Rustad: 2016: 58). 
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5. Skam og stolthet i opplevelsen av kroppen  

Måten vi bruker begrepet maskulinitet på i hverdagsspråket impliserer ofte en antatt 

sammenheng mellom ens oppførsel og hvem man er som person. Det vil ifølge Connell 

si at en lite maskulin person vil oppføre seg annerledes, være fredelig snarere enn 

voldelig, uinteressert i maskuline aktiviteter som fotball og sex (1995: 67). Dette synet 

forutsetter troen på individuell forskjell og personlig agens, og bygger dermed på en 

moderne forståelse av individualitet. Connell argumenterer for at man i stedet bør 

fokusere på de prosessene og relasjonene menn og kvinner lever sine kjønnede liv i; 

Masculinity, to the extent the term can be briefly defined at all, is simultaneously a 

place in gender relations, the practices through which men and women engage that 

place in gender, and the effects of these practices in bodily experience, personality and 

culture (Connell 1995: 71).  

Hvilke mulige konsekvenser kan hegemonisk maskulinitet ha for måten informantene 

erfarer kroppene sine og på hvordan andre oppfatter kroppene deres?  

Kroppslig erfaring er ofte sentrale i minnene vi har fra våre liv og dermed i vår 

forståelse av hvem vi er (Connell 2005: 53). Det som går igjen i mobbehistoriene er 

opplevelsen av å ha vært annerledes enn de andre guttene enten på grunn av en 

avvikende kropp eller væremåte. Jeg vil begynne kapittelet med Jakob og Henriks 

historie fordi deres kroppslige praksis var så åpenlyst feil for deres jevnaldrende. De 

skilte seg tidlig ut fra de andre guttene i klassen ved å henge sammen med jenter og ved 

at de ikke brydde seg om tradisjonelle maskuline aktiviteter som sport og friluftsliv.  

5.1 Å være annerledes enn «de andre gutta»  

Jakob er 24 år og kommer fra ei lita bygd. Han møter meg på et seminarrom på 

Blindern og snakker ubesvært om vanskelige tema. Han beskriver oppveksten sin som 

«ganske stabil», men preget av mobbing.  

Det å ikke være med på fotballtrening, og sitte og leke butikk i stedet, det ble lagt merke 

til ganske fort. Jeg ble kalt homo ganske mange år før jeg skjønte hva det var for noe. I 
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dag har jeg hatt mye historie med psykiatrien av mange forskjellige årsaker, men jeg 

tror det begynte med at folk … det homokallenavnet og det å bli kalt jente. Jeg opplevde 

sånne ting allerede da jeg var 6-7 år uten at jeg var utpreget feminin, annet enn at jeg 

ikke valgte å sette pris på såkalte gutteaktiviteter. 

Henrik forteller en lignende historie som Jakob. Han beskriver seg selv som en veldig 

«myk unge» som fort tok til tårene.  

Jeg var en veldig myk unge, jeg kunne begynne å gråte av lite og det gjorde meg sikkert 

veldig lett til et offer for uhyggelige ting. Jeg ble totalt ekskludert fra guttene i klassen, 

jentene var alltid dit jeg gikk hvis jeg skulle være med noen. Jeg gikk faktisk en del 

alene i friminuttet og sånn hvis jeg ikke fikk lov til å være med jentene. (…) Og det fører 

jo til sitt da når guttene får med seg det. Så da fikk jeg mye hat fordi jeg var en «jævla 

homse». Jeg tror ikke det visste hva det betydde, men de hadde sikkert hørt det et eller 

annet sted (…). I 7. klasse tror jeg at jeg begynte å bli litt mer herdet av det. Jeg 

begynte å si fra noen ganger. Men det ble liksom slått ned på veldig fort. Så jeg lærte 

meg på en måte å leve med det. 

Jakob og Henriks valg av lek og aktiviteter ble ansett som feminine av deres 

jevnaldrende på skolen, og kallenavnene de fikk bar preg av det. «Homse» og «jente» 

gikk igjen. Denne formen for homofobi er ikke uvanlig i skolegården. Homofobi er 

ifølge Connell ikke bare en holdning, men en sosial praksis som har til formål å sette 

grenser for «ekte» maskulinitet gjennom å distansere den fra det som faller utenfor 

(Connell 2005: 40). Såkalte feminine aktiviteter må tas avstand fra så man ikke selv 

risikerer å bli sanksjonert for feil oppførsel. Frykten er at andre menn skal avsløre at 

man ikke er en «ekte mann» (Kimmel 1994: 131).  

Mobbing av karakteren beskrevet ovenfor kan sees som et eksempel på hegemonisk 

maskulinitet som sosial praksis.  En dominerende hegemonisk maskulinitet blir etablert 

mellom mobberen og den mobbede ved at sistnevnte blir plassert både som underordnet 

og feminisert i interaksjonen (2016). De dominerende guttene, mobberne, er i denne 

situasjonen ikke i seg selv representanter for hegemonisk maskulinitet, men utøvere av 

en spesifikk flytende og situasjonell hegemonisk maskulinitet. Praksisen kan sees som 

legitimerende av et hierarkisk forhold mellom kjønnene ved at den ene parten 

feminiseres og passiviseres (Messerschmidt 2016:55). Informantene mine benyttet seg 
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av ulike strategier for å håndtere denne utøvelsen av makt, noe jeg skal se nærmere på 

under.  

5.2 Strategier i møte med hegemonisk maskulinitet 

Henrik tror at væremåten hans kan ha vært noe av årsaken til at mobbingen ikke ble 

oppdaget tidligere. Selv om han ofte gråt før han skulle på skolen var det «ikke 

åpenbart» for foreldrene at det var mobbing som gjorde at Henrik ikke hadde det bra. 

Han trekker frem flere episoder hvor hans måte å gjøre kjønn på blir oppfattet som feil. 

Han kunne for eksempel fortelle følgende historie fra barneskolen.  

En gang jeg begynte å gråte i timen… kjempemorsomt… vi hadde fått matteboka, det 

husker jeg skikkelig godt, og jeg hadde gjort den ferdig på en helg, og da fikk jeg kjeft 

for det, for det fikk jeg ikke lov til. Og da begynte jeg å gråte, for det var den eneste 

måten jeg visste hvordan jeg skulle reagere på ting da sikkert. Og det skjedde jo flere 

ganger at jeg gråt på skolen, og lærerens løsning var at hun satt ned med meg og sa 

«kjipt at du gråter så mye» og «hvis du må gråte så gir du meg et tegn» så kunne jeg gå 

ut på gangen og gråte. 

Læreren handler her sikkert i beste mening, men for Henrik blir samtalen en bekreftelse 

på at følelser er noe han bør forsøke å skjule fra andre. Selv om Henrik ikke satte pris på 

å bli korrigert av læreren sin, viser han takknemlighet for foreldrenes insistering på at 

han fortsatte på taekwondo, selv etter voldsomme protester.   

Jeg begynte på taekwondo i 1. klasse som 6 åring og det var en av de tingene.. jeg tror 

mamma og pappa på en eller annen måte skjønte at jeg var litt … ja, myk, så jeg fikk 

aldri lov til å slutte på det. Det var svære krangler om at jeg hadde lyst til å slutte på 

det, det var liksom slik at hele verden gikk under, men jeg har aldri vært mer takknemlig 

for at jeg ikke fikk lov til å slutte. 

Da Henrik begynte på ungdomskolen hadde han et håp om at ting skulle bli bedre, og at 

mobberne fra barneskolen skulle ha gitt opp. Mobbingen begynte imidlertid å ta seg opp 

igjen, helt til han en dag fikk nok og tok igjen. 

Så var det en dag en av guttene i klassen, som var skikkelig trent (…), dyttet meg opp til 

veggen og skrek til meg, det var masse greier, også endte det på en eller annen måte... 
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jeg tror jeg klikka. Jeg kjørte hånda opp i ansiktet på han så han fløy med ansiktet først 

ned i bakken. Jeg tror han var totalt uforberedt. Det var ingenting jeg tenkte over, det er 

bare sånn man gjør (…). Jeg ville aldri rådet noen til å banke noen, men der og da tror 

jeg det var det eneste som løste det, for da begynte jeg å få litt respekt og folk begynte å 

ta meg seriøst på en eller annen måte. Sikkert fordi jeg ikke bare bukka under for alt, 

men sa ifra. 

Henrik følte seg ikke komfortabel med hvordan maskulinitet ble utspilt i skolegården og 

tar sterk avstand fra bruken av vold. Likevel var det valget om å ta del i den spesifikke 

dominante maskuliniteten i skolegården, som førte til at mobbingen avtok. Etter denne 

voldsomme episoden får Henrik gå mer i fred. Sikkert, som han sier, «fordi jeg ikke 

bukka under, men sa ifra».  

Daniel forteller en lignende historie. Selv om han ikke ble direkte mobbet i 

barndommen, gikk han mye for seg selv. Han tror selv at han unngikk mobbing fordi 

han ikke tok imot dritt fra de andre.  

Det var en gang på barneskolen at nær sagt hele klassen og alt og alle rottet seg mot 

meg. Da reagerte jeg på den måten at dette ville jeg faen meg ikke være med på så da 

gikk jeg min vei. Det skjedde ikke igjen. Jeg vet ikke om det hadde med reaksjonen min 

å gjøre; ikke faen om jeg ville stå og ta imot det.  

Daniel praktiserer her en form for praksis som Messerschmidt refererer til som 

«walking away». Ved å bare gå nekter han å ta del i og reprodusere de sosiale 

strukturene i skolegården (2016: 89). Men denne formen for maskulin praksis er ikke 

nødvendigvis åpen for alle. Daniel kan ha vært i en særstilling i forhold til Jakob og 

Henrik fordi han utmerket seg i sport og særskilt i fotball. Han tror selv det er årsaken 

til at guttene på fotballaget tolererte han.  

Da jeg var på lavere grads guttelag, så hadde jeg en kompis på laget. Resten likte jeg 

ikke og de likte ikke meg. Og hadde det ikke vært for at jeg var så god som jeg var 

hadde jeg nok blitt mobba ut derfra for lenge siden.  

Daniel er populær hos det annet kjønn, noe som også kan ha spilt inn på at han får gå i 

fred, selv om han er annerledes. Han presenterer en riktig form for heteroseksuell 

maskulinitet. Når jeg spør han om hva det var med å gå opp i vekt som skremte han til å 

kaste opp svarte han;  
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Jeg var redd for å ikke være attraktiv for det annet kjønn lenger. Dette var ikke så 

lenge.. hva skal jeg si … det var omtrent på den tiden det gikk opp for meg, eller ble 

bevisst at jeg var attraktiv for en del. Ikke alle likte meg, det er litt mye forlangt (ler), 

men det syntes jeg var veldig stas for min egen del. Det var ikke noe jeg gikk og skrøt 

av, jeg fortalte aldri noen hva jeg gjorde liksom, men det var jeg redd for å miste.  

Her gjør Daniel en akseptabel heteroseksuell praksis; han vil tiltrekke seg det annet 

kjønn. Men selv om han var populær blant damene, var han ikke en mann som gikk og 

skrøt av erobringene sine. For Daniel var det viktig å vise respekt for damene han er 

populære hos ved ikke å skryte.  

Da Daniel ble tatt opp i A-laget i fotball som 15 åring følte han seg overhodet ikke 

komfortabel med guttene han ble plassert sammen med.  

Det de snakket om i garderoben, det var så lite meg, det var så utrolig uinteressant, 

herregud jeg syntes det var gøy å spille fotball, men det var ikke verdt det. Jeg ville ikke 

det der. Man skjønner at enten så må man delta eller så må man slutte. Man må på en 

måte delta til en viss grad. Da fant jeg ut at det ville jeg ikke, jeg så ned på dem og 

foraktet dem utenfor banen, så det var jo ikke noe bra heller så da måtte jeg bare slutte.  

Informantene over distanserer seg fra maskuliniteten til de dominante guttene i 

skolegården og på fotballaget. Selv om de ble holdt utenfor og dermed ikke hadde mye 

av et valg, forteller de at de uansett ikke var interessert i å være en del av denne formen 

for maskulinitet.  

Både Daniel og Henrik opplevde at «riktig» maskulin oppførsel førte til positive utslag i 

relasjonene med gutter på deres egen alder. Daniel kunne fortsette å spille fotball så 

lenge han deltok i det sosiale spillet. Henrik opplever at mobbingen sluttet da han tok 

del i en maskulin sosial praksis han egentlig tar avstand fra. De har blandede følelser for 

denne erfaringen. På den ene siden er de konfrontert med de maskuline sosiale 

strukturene i skolegården og i fotballaget som vektlegger ting som å «stå opp for seg 

selv», og på den andre siden har de egne ideal og verdier som det å tørre å være seg selv 

og gå sine egne veier (Messerschmidt 2016: 86).  

Å avvike fra den dominante maskuliniteten i skolegården gjorde informantene sårbare 

for sanksjoner. Gjennom mobbingen blir informantene konstruert som feminine fordi de 

ikke innehar de rette maskuline kvalitetene.  Opplevelsen av å ikke gjøre en «riktig» 
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form for maskulinitet har satt seg i informantene. Når jeg velger å bruke hegemonisk 

maskulinitet på disse eksemplene er det ikke for å foreslå at de dominante guttene står 

for den mest utbredte eller feirede maskuliniteten i Norge i dag. Maskulinitet kommer i 

mange former. Men ut fra informantens historier viser det seg at enkelte former for 

maskulinitet ikke er like akseptable alltid. Informantene mine kommer alle fra mindre 

steder og bygder. For flere av informantene ble det lettere idet de kom seg bort fra 

ungdomsskolen eller videregående og fikk muligheter til å selv velge seg et sosialt 

miljø. 

Avsnittene over viser at kroppslig praksis, som å ikke bruke eller føre kroppen sin på 

riktig måte, kan få konsekvenser. Under vil jeg se litt nærmere på hvilke konsekvenser 

det kan få å ha en kropp som man ikke selv anser som legitim.  

5.3 Å ta sin kjønnede plass i verden  

I en intervjustudie gjort på 188 menn og kvinner med overspisingslidelse fant Jambekar, 

Masheb og Grilo (2003) kjønnsforskjeller relatert til skam. På forhånd hadde de gjort 

seg en antagelse om at kvinnene i studien ville føle større skam enn menn med 

overspisingslidelse, gitt det sosiale presset på kvinner om å spise måteholdent og passe 

vekten. De fant at skamfølelsen var likt fordelt mellom kjønnene, men at det de 

skammet seg over var noe ulikt. Mens mennenes skam var relatert til kroppsmisnøye, 

var kvinners skam relatert til vekt og matinntak. Disse funnene er konsistente med 

annen forskning som finner at det å spise små måltider og lavkalori mat er feminint, noe 

som indikerer at kvinner vil erfare større press på å være restriktive i matinntak. 

Implikasjonen kan være at kvinnen føler skam over at hun ikke klarer å være restriktiv 

med mat. Det Jambekar, Masheb og Grilo (2003) konkluderer med er at skam hos 

personer med overspisingslidelse er mer knyttet til holdninger til kropp og vekt snarere 

enn visse handlinger eller grad av overvekt. Mens kvinner ofte er mest misfornøyd med 

vekt og ønsker å bli tynnere, er menn mest misfornøyd med muskelmasse og ønsker å 

være mer muskuløse. Denne kjønnsforskjellen speiler ifølge Hargreaves og Tiggerman 

de dominerende skjønnhetsidealene for kvinner og menn (2006: 568). Mens kvinner 

skal være høye og tynne, skal menn være både høye, slanke og muskuløse. Denne 

kjønnsforskjellen kan også ha sin bakgrunn i hvordan kvinner og menn er forventet å 

føre seg i verden.  
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Hos de kabylske kvinnene er feminitet ifølge Bourdieu knyttet til det å gjøre kroppen 

liten, gjennom holdning eller ren fysikk. På denne måten blir de innelukket i en slags 

usynlig innhegning som begrenser territoriet for bevegelser og forflytning. Menn er ikke 

underlagt den samme begrensning, men får oppta mer plass med kroppene sine, særlig i 

det samme rom (Bourdieu 2000). Denne kroppsholdningen mener Bourdieu er 

overførbar til Europa og USA, noe også Young bemerker i artikkelen «Throwing like a 

girl». Young finner at selv i helt hverdagslige kroppslige gjøremål som å sitte, stå og gå 

kan man observere forskjeller i hvordan kvinner og menn gjør disse. Kvinnene er 

generelt mindre åpne med sine kropper. Når hun går svinger hun mindre på armene, når 

hun sitter klemmer hun beina sammen og armene holdes inntil kroppen (Young 2006: 

8). Det området kvinner ender opp med å benytte er gjerne mye mindre enn det som er 

fysisk tilgjengelig for henne. Young finner noe av forklaringen i de ulike aktivitetene 

menn jenter og gutter blir oppmuntret til å delta i. Men årsaken Young vektlegger som 

den viktigste er at kvinner lever kroppen som objekt så vel som subjekt. Dette innebærer 

en stadig mulighet for å bli sett på som objekt, som ren kropp, snarere enn en levende 

manifestasjon av handling og intensjon (Young 2006: 21). Å åpne opp kroppen og 

bevege seg fritt vil i en slik verden være å ønske velkommen objektivisering. Som 

konsekvens søker kvinnen å gjøre seg mindre enn hun er.  

 

Vi tenker ofte at tynnhetsideal er knyttet til estetikk, men Bourdieu og Young åpner for 

at det handler om mye mer enn bare det rent estetiske. Mens kroppslig forlegenhet hos 

kvinner handler om å føle man inntar for mye plass, kan man anta at det for menn vil 

oppleves skamfullt å ikke ta denne plassen. «To be an adult male is distinctly to occupy 

space, to have a physical presence in the world», skriver Connell (2005). Det er 

mannlig å ta plass. 

5.4 Skam 

I det moderne reflekterer kroppens ytre indre styrke og kontroll (Bordo 1999). Å 

oppleve seg som ute av kontroll over kroppen kan oppleves svært skamfullt i et 

samfunn hvor kropp tillegges høy sosial verdi. Karin Christensen beskriver øyeblikket 

da hun innså at hun misbrukte mat;  
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«Jeg følte lettelse og skam på samme tid. Skam fordi jeg måtte erkjenne at jeg var en 

misbruker: At jeg faktisk ikke hadde kontroll over noe så dagligdags som forholdet til 

mat. Selv barn klarer jo å regulere spisingen» (2002: 11).  

Den legitime kroppen er den som har den høyden, vekten og formen som anerkjennes 

som et overordnet ideal i samfunnet (Bourdieu 1990), i vårt samfunn den harde og 

muskuløse mannlige kroppen. Mennesker som ikke lever opp til de strenge kroppslige 

idealene kan oppleve fordommer og stereotypifisering, knyttet til negative egenskaper 

og karaktertrekk (Grogan 1999). Mens tynnhet assosieres med kontroll og vellykkethet, 

assosieres overvekt med latskap og manglende kontroll og viljestyrke (Grogan 1999).  

Kroppen fungerer, ifølge Bourdieu, som et språk som bruker en selv som medium, 

snarere enn et språk man selv uttrykker seg med, et naturens språk som «på en gang 

avslører det mest skjulte og det mest sanne – fordi dette språket er det minst kontrollerte 

og kontrollerbare» (Bourdieu 1990: 3). Kroppen blir symbolet på hvem man er, den 

avslører personens «sanne natur» (Bourdieu 2000:73). Hvis man opplever kroppen som 

avvikende fra den legitime kroppen kan skamfølelsen bli konsekvens.  

 

Sannsynligheten for å oppleve forlegenhet (…) ubehag, sjenerthet eller skamfullhet i 

kroppen, er høyere dess større disproporsjonen er mellom den sosialt avkrevde kropp 

og det praktiske forholdet til kroppen som blikkene og reaksjonene til de andre påbyr. 

Denne sannsynligheten varierer sterkt ifølge kjønn og posisjon i det sosiale rom 

(Bourdieu 2002:74). 

 

Når jeg spør Anders i hvilke sosiale settinger skammen er verst, forteller han at det er i 

sammenhenger hvor han er sammen med jevnbyrdige, med folk han sammenligner seg 

med. I sosiale sammenhenger kan han bli akutt bevisst seg selv, hvordan han ser ut og 

hvordan andre ser han. Derfor ender han ofte opp med å unngå sosiale situasjoner som 

han finner utfordrende. På en dårlig dag kan det innebære å unngå å gå ut av leiligheten. 

Anders er i stand til å se seg selv utenfra, han innser at det nok er sine egne tanker om 

seg selv han projiserer på andre. 

Det er en litt pussig ting, for veldig mye av det jeg ikke vil at andre skal se, at jeg er 

stygg eller at jeg ikke ser bra ut, handler nesten utelukkende om min egen oppfatning av 

meg selv. Så det jeg skammer meg over… det er akkurat som at når jeg blir bevisst på 

det, er det som at de tingene eller den følelsen… at jeg kjenner at det synes på meg eller 
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at de tingene jeg skjemmes over synes ekstra godt på meg. (…) Dette går jo ikke bare på 

kropp, men at de skal se at jeg er utenfor eller at de skal se at jeg ikke ser bra ut i de 

klærne jeg har på meg eller se at magen min er ekstra oppblåst eller sånne ting som det.  

Kroppserfaringen utvikles når man på sin egen kropp bruker grunnleggende skjemaer 

for oppfattelse, slik som stor og liten, elegant og grov, lett og tung (Bourdieu 2000: 73). 

Kroppserfaringen består ikke bare av kroppen i seg selv, dens fysikk, men også av 

hvordan man bærer kroppen, hvordan man står og går og opptrer med den (Bourdieu 

2000: 73). Anders er ikke bare skamfull over kroppen, men også at han ikke kan bruke 

de klærne han vil. 

 

Jeg har jo vært mer eller mindre overvektig, noe som igjen kunne gjøre meg mer 

skamfull. Veldig mye skam knyttet opp mot denne depresjonen og unnvikelsen. Eh. Jeg 

liker å… altså jeg kan ikke ha på meg de klærne jeg vil ha på meg. De ser ikke bra ut, 

mener jeg selv, så den overspisingen har en negativ effekt på det sosiale. Skam over 

utseende gjør at jeg trekker meg unna sosiale situasjoner og ansvar knyttet opp mot 

sosiale situasjoner. 

 

I senmoderniteten kommer individet til uttrykk gjennom klær, hevder Sørensen. Klær er 

et av de mediene man bruker for å plassere seg og bekrefte sin følelse av hvem man er 

(Sørensen 2006: 18). Det er derfor forståelig at Anders opplever det sårt å ikke kunne 

kle seg som han vil. Kropp handler også om identitet, hvem er det man vil bli sett som.  

5.5  «Tynne armer og stor mage, det er min største 

frykt» 

Når jeg spør Jakob hva hans største frykt er svarer han at det er å bli som morfaren sin;  

Tynne armer og stor mage, det er min største frykt. Å ikke innse det før det er for seint, 

det er mitt største mareritt. At jeg bare svinner hen, litt som et aids offer eller slik 

kreftpasientene kan se ut, skrøpelige og grå og gustne, men litt mage. Morfaren min har 

en slik kropp, han sitter inne, kjører bil nesten hele dagen og røyker og spiser biff med 

bearnaise. Han ser sånn ut og det er mitt verste mareritt. Jeg vet ikke hva med det som 

er så skremmende heller, men jeg tror det er det å bli i en sånn tilstand hvor det ser ut 
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som om jeg bare er sykt passiv, at jeg ikke forholder meg til min egen kropp, at jeg ikke 

har kontroll over min egen kropp, null impulskontroll. 

Heller ikke foreldrene til Jakob har et «bevisst forhold til hvordan de spiste». På gården 

Jakob kommer fra spises det tradisjonell, norsk kost med kjøtt, poteter og saus til 

middag. Jakob er redd for hva kroppen hans uttrykker, hva sier den om hvem han er? En 

av de tingene som blir kommunisert gjennom kroppen er klassetilhørighet. Klasse har 

innvirkning på de investeringene som gjøres for å få en kropp som samsvarer med de 

gjeldende idealene (Bourdieu 1984). Hvilken mat vi foretrekker å spise og hvordan vi 

forvalter kroppen av smaken, en kroppsliggjøring av ulike klassestrukturer (1984: 190). 

Smaken har en distingverende kraft, den differensierer og skaper avstand mellom 

mennesker. Jakob distanserer seg fra måten bestefaren og foreldrene spiser.  

Også Kristian og Daniel distanserer seg fra tidligere klassekamerater og kollegaer 

gjennom hva de spiser. Kristian forteller om hvordan de som mobbet han da han var 

yngre, i dag har sluttet å bry seg om kroppen og fått seg colamage og øl-vom; «Det står 

det ikke respekt av». Daniel beskriver sine tidligere kolleger;  

De kollegaene jeg hadde var veldig sånn … der gikk det veldig mye i hamburgere og 

pølser og pommes frittes, veldig mye dårlig gatekjøkkenmat. Det var ikke jeg interessert 

i. Jeg var veldig bevisst at jeg ikke ville gjøre det til vanlig fordi de spiste det daglig, til 

frokost, lunsj og middag omtrent. Jeg ble opptatt av å få i meg ting som var mer fiber og 

vitaminer i og ha et balansert kosthold.  

Daniel forteller at han har veldig sansen for god mat og at han gjerne sparer opp og går 

på fine restauranter for smaksopplevelsen. Mat handler i tillegg til næring, om identitet 

og kommunikasjon om hvem man vil være og hvilken gruppe man vil tilhøre. Jakob vet 

hvilken gruppe han vil tilhøre. Han ønsker å bli så stor som mulig.  

5.6 Kroppen som markør for identitet 

Da Jakob var ferdig med ungdomsskolen flyttet han fra bygda til en større by for å gå på 

videregående der. Han beskriver denne tiden som tung siden han hadde vanskelig for å 

tilpasse seg et nytt miljø. Det var på denne tiden han begynte å få større problemer med 

mat.  
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Det begynte egentlig der med at jeg kom inn i motebilde med hva som er fint og hva som 

ikke er fint av hva man har på seg, og seksuell identitet og maskulin og feminin 

identifisering. Men også litt hvilken kropp det er forventet at jeg har for at andre skal 

synes at jeg er bra nok. Det var veldig mange andre ting også som på en måte gjorde 

utfallet (…), type selvskading og ganske tunge depresjoner og selvmordsforsøk. Så 

ballet det på seg med søvnproblematikk og så begynte jeg å se på hvordan jeg så ut i 

speilet, også begynte jeg virkelig å bearbeide hvordan det egentlig er jeg vil være og er 

jeg fornøyd med den jeg er. Og når slike elementære ting som søvn og mat blir 

mangelfullt eller sviktende begynner liksom hele bildet av deg selv å omrokeres litt. Så 

for meg var det slik at jeg så meg selv som mye større enn jeg var hele tiden og hadde et 

veldig rart forhold til mat.  

Jakob ønsket ikke lenger å identifisere seg med den han var. Han så til modellene på 

catwalken og fant idealet sitt der. Han begynte å spise mindre, spise ting han ikke tålte, 

røyke, alt for å bli mindre.  

Jeg husker valget falt på et bilde av en modell som gikk visning (…). Jeg husker at han 

har på seg en shorts som var litt løs, den shortsen skal egentlig sitte ettersittende på 

låret til en vanlig person, men jeg husker at den hang og slang på han og jeg husker jeg 

syntes det var så fint. Kneskålen var liksom det bredeste punktet på låret og det var bare 

slik (sukker henført) han der har liksom virkelig gjort en innsats, han der har gjort noe 

som jeg ikke får til. Det første som møtte meg var, og dette er litt motbydelig, at det 

frastøtte meg litt. Det samme med disse muskelgreiene de jeg ser opp til nå syntes jeg 

var frastøtende før. Jeg hadde en periode da jeg begynte å trene at jeg lagde et bilde av 

hvordan jeg ville se ut. Og jeg er forbi det for lenge siden… det idolet eller idealet har 

endret seg så voldsomt, til å bli et slags monster av et menneske.  

Fra 17 års alderen brukte han all energi på å bli tynnere, men etter fire år klarte han ikke 

mer. Han følte at han aldri ble tynn nok uansett og at mangelen på mat hindret han fra 

«å leve det livet han ønsket». Han begynte å trene og i dag går mesteparten av tiden 

hans til å tenke på trening og mat. Jakob spiser seg i dag kvalm til hvert måltid og blir 

stresset og lei seg hvis han ikke får trent så mye som han ønsker. Han husker tilbake til 

tiden da han bestemte seg for å begynne å bygge muskler. I et intervju med en homofil 

pornoskuespiller og performanceartist fant han inspirasjon; 
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Jeg husker at han sa i et intervju at han alltid hadde vært tynn og liten og blitt mobbet 

for det. Og jeg identifiserte meg veldig med historien hans. (…) Det var liksom et slikt 

punkt hvor jeg skjønte at jeg kunne bli han, slik kan jeg bli hvis jeg bare jobber hardt 

nok. For jeg har på en måte viljestyrke nok.  

Målet for Jakob var nå å sprenge grenser for sin egen kropp. 

Målet er der folk som tar steroider er, for de får liksom uproporsjonale skuldre, brystene 

blir liksom voldsomme, det ser nesten ut som om de skal kveles av sine egne 

brystmuskler. Alt blir så veldig pumpa, det ser ut som om de har fylt kroppen med vann, 

og det høres helt latterlig ut når jeg beskriver det. (…) Det kunne jeg virkelig tenke 

meg; å bare sprenge skalaen for hvor stor jeg kan bli. En liten ting jeg ser… det å få 

strekkmerker fordi musklene vokser så fort, en sånn ting er en respektindikator for meg. 

Da har du liksom sprengt din egen kroppsform. 

For Jakob er det snakk om å få til ting andre bare drømmer om. Han vil at folk skal se 

han og tenke at det han har klart ville de selv aldri ha fått til. Drummond beskriver et 

aspekt ved spiseforstyrrelser som jeg også kom over i mitt materiale, nemlig 

konkurranseaspektet. Fra en tidlig alder lærer gutter at konkurranse er sunt og «bygger 

karakter» og altså «bedre menn» (Connell i Drummond 2002). Å vinne, hevder 

Drummond blir dermed en viktig del av den mannlige kultur. Da han intervjuet sine 

informanter med spiseforstyrrelser fant han at de ofte konkurrerte med andre (eller også 

med seg selv) om å bli den tynneste eller den største mannen. En del av dette kan 

innebære og fysisk sett gjøre noe bemerkelsesverdig med kroppen sin, som for 

eksempel å presse kroppen sin til det helt ekstreme. Jakob forteller om hvordan han 

sammenligner seg selv med andre. Da han for noen måneder siden ble tvunget til å ta en 

pause fra treningen på grunn av en ryggskade var det ambivalente følelser knyttet til 

treningspausen. 

Det er ikke dumt å ha en pause fra treningen, når jeg har trent 6 dager i uka i et år. Da 

kan jeg ta det litt med ro, det er liksom ikke usunt, men fortsatt er det… tankene og 

følelsene er liksom at nå må du trene mer for folk blir større enn deg, de går forbi deg. 

Det vil alltid være noen som er større enn meg, høyere enn meg, breiere enn meg og har 

en kroppstype som legger på seg mer, folk som vil ta steroider mer enn meg. Men det 

har bare alltid vært… det å være et ytterpunkt har trigget meg hele veien. Jeg har 

liksom aldri hatt ekstrem kroppstype for andre, men for meg for min kropp har det alltid 
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vært en del mer enn det som er sunt eller en del mindre enn det som er usunt, jeg klarer 

aldri å regulere denne mengdegreia. 

Spiseforstyrrelsen er ofte en kilde til skam, men den kan også være en kilde til stolthet. 

Dette aspektet er viktig å ha med, for å bedre forstå ambivalensen flere har til å bli frisk 

(Skårderud 2016: 30). Jakob føler seg bra når han har trent. Han liker oppmerksomheten 

han får fra andre når han vokser i muskelmasse. Men selvbilde er veldig skjørt. Hvis 

han ikke får trent er det snakk om «dager, nei nesten bare timer» før han føler seg dårlig.  

5.7 Balansegang mellom maskulin og feminin 

kroppspraksis  

Å være passiv, tynn og svak er representativt for den usunne og umannlige kroppen 

(Robertson 2006:444). Menn skal vise til en muskuløs og trent kropp, men det finnes 

akseptable og mindre akseptable måter å oppnå denne kroppen. I fokusgruppeintervjuer 

med engelske gutter og menn fant Grogan og Richard at menn balanserte på en hårfin 

linje når de bygget kropp. Grogan og Richard sine informanter mente aktiviteter som 

aktivt gikk inn for å forme kroppen var en «kvinnegreie».  

Menn skal være muskuløse, men ikke for muskuløse. Muskler var akseptabelt blant 

disse guttene og mennene innen definerte rammer for maskulinitet, altså det å være 

atletisk og trent, mens for mye muskler tydet på en overopptatthet av kroppen. Når 

trening og muskler ble assosiert med narsissisme, som hva gjelder kroppen kun har vært 

ansett passende for kvinner, ble det uakseptabelt (Grogan og Richards 2002: 225-226). 

Grogan og Richard foreslår at informantenes diskurs rundt trening og kropp kan henge 

sammen med et ønske om å ikke bli sett som en som «prøver for hardt». Informantene 

hevdet at de ikke brydde seg med å bruke energi og tid på kroppsbygging. Den 

normative, sunne mannlige kroppen bør helst oppnås på en «naturlig» måte uten at man 

trenger å arbeide for den (Robertson 2006:444). Denne tankegangen kan jeg gjenkjenne 

hos Daniel. Da Daniel var 17 år var han etter årevis med forskjellige sportslige 

aktiviteter svært godt trent.  

Da jeg var 17 år veide jeg rundt 80 kilo og hadde sikkert negativt underhudsfett og 

kjempespenstig og muskuløs og alt det der, men… jeg ble jo redd for å ikke være sånn. 
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Jeg hadde en kamerat som gikk i klassen min som hadde litt tilsvarende kropp, han var 

atletisk og fin av natur, han drev ikke med noe idrett, han jobbet mye i skauen og ja.. 

hadde sikkert et fornuftig kosthold. Så husker jeg at jeg målte meg en del opp mot han 

da. For alt jeg vet så vi kanskje lik ut for en tredje person, men jeg husker jeg var 

misunnelig på han som klarte et vanlig liv uten trening og likevel var slik da. Det var vel 

det jeg ville ha egentlig. 

Daniel måtte bruke mye tid og energi på å opprettholde den kroppen han hadde oppnådd 

da han var 17, mens for kameraten hadde denne kroppen kommet «naturlig», noe som 

var å foretrekke. Mannen bør altså kontrollere kroppen, men på en ubesværet måte. 

Opptatthet av utseende blir sett som motsetning til maskuline ideal hvor kroppens 

funksjonsevne er verdsatt. Jakob og Daniel forteller at problemene med mat i alle fall 

ikke skulle gå ut over jobb. Å ha en kropp som fungerer er viktig for dem.  

5.8 «Det har aldri gått ut over jobb» 

Robertson finner at menn ofte presenterer kroppen som et verktøy eller et instrument for 

å fullføre kjønnede sosiale roller, kanskje særlig de relatert til å kunne fungere optimalt i 

jobbsammenhenger (2006: 438). Jakob jobbet i en fysisk krevende jobb i tiden hvor han 

forsøkte å spise minst mulig. Han forteller at han måtte sette seg nye mål, fordi denne 

måten å leve på «ikke passet sammen med» det livet han ville ha. Han ville leve et aktivt 

liv, og være i stand til å gjøre jobben sin godt.  

 

Jeg så på jobben min, jeg jobbet på et lager da, at jobben ikke tillot meg å være så 

passiv som jeg ville, at musklene mine aldri ville bli så små som jeg ville de skulle bli. 

Jeg så bare at jeg ikke ble tynn nok, jeg klarte det ikke. For å klare å jobbe en hel dag 

så måtte jeg ha en viss mengde mat, i alle fall to eller tre knekkebrød på en hel dag på et 

lager med 9 timers dag og 40 varmegrader. Det gjorde at jeg bare tenkte; jeg må spise 

ellers klarer jeg det ikke. Det har jo alltid vært litt sånn overordnet… det har aldri gått 

ut over jobb i alle fall, det har ikke hindret meg i å gjøre jobben jeg gjør. 

 

Også Daniel som under studiene levde på et eksistensminimum av mat så seg «pokka 

nødt» til å spise da han begynte i et fysisk hardt arbeid. Saltonstall fant at mens hans 
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kvinnelige informanter ofte så helse i forbindelse med det å holde en diett, så menn 

behovet for å spise godt for å kunne yte. Han mente dette har sammenheng med kvinner 

og menns ulike fokus. Menn fokuserte mer på kroppen som «a medium of action», hvor 

kroppens funksjon og kapasitet var det viktigste. Selv om de kvinnelige informantene 

var opptatte av kroppens funksjon og særskilt det å kunne være i stand til å yte for 

andre, var de like opptatte av kroppens utseende (Saltonstall 1993: 10). Et slikt skille 

mellom kroppens funksjon og kroppens utseende tror jeg ikke nødvendigvis er like 

utpreget i dag. Grogan og Richards senere studie fra 2002 fant at de unge mannlige 

informantene beskrev idealkroppen i henhold til både utseende og funksjon. Den slanke, 

muskuløse kroppen blir automatisk ansett som en kropp i aktivitet, mens den alt for 

tynne eller for store kroppen ble ansett som passiv (Grogan og Richards 2002: 224). 

Selv om Daniel og Jakob er opptatte av å kunne ha en kropp som fungerer, er kroppens 

estetikk viktig for dem, som identitetsmarkør. Men å åpent uttale at man bryr seg om 

kropp og bruker tid på den er ikke nødvendigvis sett på som legitimt.  

På 90-tallet gjorde Johansson et feltarbeid i det svenske bodybuildermiljøet. Den harde 

og muskuløse kroppen er et viktig maskulint ideal, men bodybuilderen tar dette idealet 

til det ekstreme. Utenfor miljøet ble bodybuilderen ansett som feminin og narsissistisk. 

Selv om denne typen mannlighet latterliggjøres og feminiseres argumenterer Johansson 

for at denne maskuline posisjonen er sammenkoblet med en mer overgripende 

hegemonisk maskulinitet. Mange av de karakteristikkene som utmerker seg hos 

bodybuilderen, som disiplin, rasjonalitet, styrke og initiativ er også trekk man ser i 

hverdagslig mannlig praksis (1998: 264). Johansson mener at uansett om man forholder 

seg ironisk, positiv eller avstandstagende til bodybuilderen, så utgjør kroppen hans et 

uunngåelig referansepunkt (1998: 249).  

Mens vi er vant til at kvinnen objektiviseres, vil menn som utsetter seg for andres blikk 

frembringe tanker om narsissisme og feminisering (Johansson 1998: 260-261). 

Johansson mener imidlertid det blir feil å snakke om en feminisering. Man kan ikke 

automatisk snakke om en passiv kjønnsposisjon (den av å være et objekt) i og med at en 

slik posisjon heller kan benyttes for å forsterke en maktposisjon (1998: 261). I de siste 

årene har vi for eksempel sett et voldsomt Birken-kjør hos mange menn fra øvre 

middelklasse. Det å ha tid og penger til å ta vare på kroppen på denne måten regnes som 

status. Johansson vil altså ikke anse det at menn er mer opptatt av utseende som reelle 
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forandringer i kjønnsidentiteter, men heller som forskyvninger i hva som anses å være 

mannlig respektivt kvinnelig (1998: 261-262).  

5.9 Oppsummering 

Hvorvidt måten de forholder seg til kropp og mat i dag kan være utkomme av 

kroppslige minner fra de er små er uvisst, men det er altså sett en sammenheng mellom 

mobbing og overvekt i barndom og spiseforstyrrelser (Skårderud 2000).  

Flere av informantene har opplevd at deres kropper eller kroppslige praksis er ansett 

som «feil», og ikke-legitim av andre rundt dem. Å oppleve kroppen sin som ikke-

legitim vil kunne føre med seg skam. Skam er et sentralt element i spiseforstyrrelser 

(Skårderud 2017: 22), både som utgangspunkt og konsekvens. Anders spiser når han 

føler skam. Etterpå følger skammen over overspisingen.  

Men stolthet kan også være en drivende faktor i spiseforstyrrelsen. Jakob trener for å 

føle seg bra og stolt over hva han har opprettet. Jeg skal se nærmere på hvordan disse 

følelsene kan spille inn på hvorvidt man ber om hjelp for spiseforstyrrelsen eller ikke, i 

neste kapittel.  
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6. Å søke hjelp 

Menns kropper har stort sett utgjort normen for medisinsk forskning. Hvordan menn 

opplever og forstår egen helse har det imidlertid vært mindre fokus på (Lilleaas 2006: 

311). De siste årene har det vært en økende interesse for å diskutere og problematisere 

menns relasjon til helse og uhelse (Herz og Johansson 2011: 43). Bakgrunnen for denne 

interessen er observasjonen av at menn dør tidligere enn kvinner, selv om kvinner 

rapporterer høyrere grad av psykisk og fysisk uhelse. En del av forklaringen til kvinners 

uhelse antas å ligge i den doble arbeidsbyrden kvinner har, med ansvar for både arbeid 

og hjem. Den faktoren som trolig forkorter menns liv mest er vold eller selvdestruktive 

praksiser, som selvmord, bilulykker eller rusmisbruk (Herz og Johansson 2011: 43). En 

annen årsak kan være å finne i at menn sjeldnere oppsøker lege. Antagelsen er at 

sykdom som ellers kunne vært forebygget, oppdaget og behandlet ikke blir det (Herz og 

Johansson 2011: 43). Selv om vi har statistikken som viser at kvinner går oftere til lege, 

er det usikkerhet knyttet til hvordan vi kan forstå dette. Flere forklaringer har blitt 

foreslått, som at kvinner i reproduktiv alder går oftere til fastlegen, at menn har mindre 

bevissthet rundt egen helse og dermed er avhengig av kvinner i familien for å 

gjenkjenne symptomer, eller at de rett og slett er uvillige til å ta ansvar for egen helse 

(O’Brien, Hunt og Hart 2005: 503).  

O’Brien, Hunt og Hart mener imidlertid at disse forklaringene ikke tar tilstrekkelig 

hensyn til menns egne erfaringer. De etterlyser flere empiriske studier som tar 

utgangspunkt i menns erfaringer med å søke hjelp, sett i forhold til hvordan de 

konstruerer maskulinitet (2005: 503). Det er nettopp denne problemstillingen som 

danner utgangspunkt for dette kapitlet. I materialet mitt finner jeg at informantene ikke 

nødvendigvis var tilbakeholdne med å søke hjelp for psykiske lidelser. Det de var 

skeptiske til var å søke hjelp for problematikk relatert til mat og kropp.  

6.1 Å gjenkjenne symptomer  

Man vet ganske lite om hvordan menn gjenkjenner symptomer på spiseforstyrrelser og 

hva det er som får dem til å søke hjelp (Räisänen og Hunt 2014). Som jeg nevnte 

innledningsvis regner man med at bare tretti prosent av kvinner med anoreksi får hjelp 
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for lidelsen, mot under seks prosent av dem med bulimi. Lignende statistikk for menn 

har vi ikke i Norge, men antagelsen er at mørketallene er store.  

 

Fra tidligere kapittel har vi sett hvordan informantene syntes det var vanskelig å finne 

informasjon om spiseforstyrrelser som ikke var skrevet for kvinner. Før man søker hjelp 

for en lidelse må man gjenkjenne den og akseptere at det er et forhold man trenger hjelp 

for. For de mennene jeg har snakket med har problematikken strakt seg over flere år. 

Henrik er den av informantene som raskest fikk hjelp og støtte til å komme seg ut av 

spiseforstyrrelsen og er i dag selverklært frisk. For han var det en ganske dramatisk 

episode som gjorde at spiseforstyrrelsen ble oppdaget. Han ble alvorlig fysisk syk. Etter 

å ha gått flere måneder på eksistensminimum av mat tålte kroppen hans lite; 

 

Jeg trodde da at; «nå skal du dø, nå har du driti deg ut». Jeg fikk skikkelig angst av det. 

Jeg endte opp med at den eneste løsningen var å snakke med foreldrene mine. Så 

snakket jeg med mamma og forklarte at jeg hadde sluttet å spise, at jeg kastet opp det 

jeg fikk i meg og at det hadde pågått en stund.(…) Så fikk jeg hjelp veldig, veldig fort.  

 

Foreldrene til Henrik tar han med til en privat klinikk og de kommer inn på dagen. Her 

får han tatt blodprøver og snakket med både ernæringsfysiolog og psykolog med lang 

erfaring med spiseforstyrrelser. Selv om situasjonen setter en støkk i Henrik, tar han 

avgjørelsen om å reise hjem i stedet for å legges inn for spiseforstyrrelsen. Henrik og 

foreldrene sendes hjem med en detaljert kostholdsplan og beskjed om å samles ved 

hvert måltid for å spise sammen;  

 

Etter at vi hadde spist skulle vi sitte i tre kvarter, så man ikke har mulighet til å gå på 

do. For da hadde jeg blitt fortalt at det ikke hjelper å gå på do og kaste opp, hvis du har 

ventet så og så lenge. Det var jo på en måte… okay da var jo ikke det noen vits, så da 

ble vi sittende og snakke. Jeg tror vi satt ved hvert måltid i ca. to måneder etter det. 

 

På klinikken får han beskjed om at kroppen hans ikke ville holdt ut mye lenger hvis han 

ikke begynte å spise igjen. Selv om han beskriver denne beskjeden som et hardt slag, er 

han i dag takknemlig for at han ble fysisk syk, siden det satte i gang en prosess hvor 

også familien hans ble involvert. Han tillegger de lange og ærlige samtalene med 

foreldrene mye av æren for at han kom seg relativt fort ut av spiseforstyrrelsen. I de nye 
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nasjonale faglige retningslinjene for spiseforstyrrelser av april 2017 anbefales det 

nettopp at familien trekkes inn i behandlingen for barn og unge med spiseforstyrrelser. 

Selv om Henrik kom godt ut av samtalene med foreldrene, innrømmer han at han 

kanskje kunne ha hatt godt av å snakke med en psykolog; 

Jeg fikk tilbud om å gå til en psykolog (…) som hadde mye erfaring med 

spiseforstyrrelser. Vi (Henrik og foreldrene) dro dit en gang, og fikk snakka ut om veldig 

mange ting. Men jeg har alltid vært litt opphengt i at det ikke er greit å snakke om 

problemene. Jeg snakket aldri om de reelle problemene, jeg snakket alltid om de 

overfladiske tingene som man kan snakke om. Så jeg vet ikke hvor mye det hjalp å være 

der. Det tror jeg at jeg skjønte veldig fort. Jeg tror jeg var der en gang også tenkte jeg at 

nå skal jeg bli frisk selv. Også droppet jeg det på en måte. Det er sånn at jeg er alt for 

god å snakke for meg så jeg fikk jo lov til å slutte. Men det gikk jo bra da, det er det som 

er litt morsomt med det.  

Når Henrik sier han kanskje er for god til å snakke for seg, impliserer han at terapi 

kanskje kunne ha vært bra for han. Men, som han sier, han ville finne ut av ting selv. 

Henrik fikk relativt raskt hjelp for å komme seg ut av spiseforstyrrelsen. Men også han 

brukte tid på å gjenkjenne og anerkjenne symptomene sine; 

Jeg vet hva spiseforstyrrelser er, du har et eller annet rart forhold til mat, men jeg 

skjønte jo ikke at jeg hadde spiseforstyrrelser før jeg knakk sammen heller. Men jeg 

hadde en veldig kul psykologilærer som var veldig flink til å ikke kjønne det. Så jeg 

visste en del om det uten at jeg skjønte at jeg hadde det. Men når du selv innser at du 

har det så er det veldig mange ting som faller på plass. Men det er fortsatt litt sånn... 

man snakker mye om anoreksi og bulimi og litt om megarexi og ortoreksi, men det er på 

en måte… Det var ingen som snakket om at jeg både kunne ha anoreksi og kaste opp, 

det var på en måte ikke… jeg hadde kanskje reagert litt tidligere hvis jeg hadde fått den 

i trynet. Eller hvis jeg bare ikke spiste eller bare kastet opp så ville jeg passet bedre inn.  

For menn med spiseforstyrrelser kan altså det første problemet være å erkjenne 

problemene for seg selv. Noen, slik som Henrik og Kristian klarte å komme seg ut av 

den spiseforstyrrede adferden uten psykiatrisk behandling. Henrik forteller at han bare 

bestemte seg for at han måtte bli frisk og han han skulle klare å «bli frisk selv». Kristian 

beskriver tilfriskningen på lignende vis, han bare bestemte seg for å slutte og det «var 
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lett». Selv om de uttaler seg på denne måten, at de tar kontroll selv og ordner opp, har 

de begge hatt godt av å snakke med andre.  

En av utfordringene Henrik stod ovenfor var at han ikke passet inn i noen strikte 

diagnosekriterier. Han spekulerer i om han kanskje ville reagert tidligere på adferden sin 

hvis han hadde visst mer om spiseforstyrrelser og at det er normalt å veksle mellom 

symptomer. Ingen av informantene mine kan plasseres innenfor en «ren» diagnose, men 

har hatt ulike symptomer til ulike tider. Når jeg spør Daniel hvorvidt han hadde hørt om 

bulimi på den tiden han begynte å kaste opp svarer han;  

Ja, jeg tror da jeg hadde hørt om det. Men jeg vet ikke helt hvordan man definerer slike 

ting, om det var tvangsspising eller bulimi eller hva det defineres som, men ja. 

Jakob er en av mange med spiseforstyrrelser som har vekslet mellom symptomer. Fra å 

spise så lite som mulig, spiser han nå så mye han orker. Pope viser til at det hos menn 

med megarexi finnes en betydelig andel som har en historie med anoreksi. Problemet 

med dette skillet i symptomer er at den ene formen kan anses som sunnere enn den 

andre. Anoreksi er unektelig en svært skadelig og potensielt dødelig sykdom, men det er 

viktig å ikke underminere den fysiske og psykiske belastningen av megarexi. Jakob 

forteller at han i dag er enda mer opphengt i kropp og mat enn han var i tiden med 

spisevegring. Men han tror noe av årsaken til at hans sykelige opptatthet av mat og 

kropp ikke har blitt oppdaget i behandling, er at han fremstår som sunn og frisk på en 

utenforstående;  

Det blir så lett avfeid for det er jo ikke en usunn livsstil jeg har bare et usunt fokus på 

kroppen og det er noe annet. Jeg spiser jo, jeg har perfekte verdier for alt, og jeg trener 

6 dager i uka og har en sunn kropp. Jeg er jo på en måte så nærme antikke skulpturer 

som jeg på en måte får komme, så det er liksom; «så usunt kan det jo ikke være». Jeg 

tror det er det mange leger tenker; «Så forferdelig kan han jo ikke ha det». 

Mange med spiseforstyrrelser opplever at idet vekten stabiliserer seg, tror mennesker 

rundt at man er frisk. Behandlere må derfor se forbi «de perfekte verdiene». Hva er det 

som skjer på innsiden? Der kan det fremdeles herske kaos.   

Det at man ikke passer inn i diagnosemanualene kan være altså være en utfordring for 

både pasient og lege. Kanskje kan det bidra til å forklare hvorfor ingen av informantene 

har fått påvist en spiseforstyrrelse som en komorbid lidelse.  
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6.2 Problemene med mat blir ikke sett 

Vi ønsker å se for oss at legen finner frem til Diagnosen med stor D, som legger 

grunnlaget for en korrekt og effektiv behandling av pasientens symptomer. Men 

diagnoser er sjeldent et objektivt, biologisk «faktum», men «en sum av menneskelig 

fortolkning, skjønn og samhandling» (Malterud 2014: 199).  

I behandlingen av pasienter med spiseforstyrrelser er det mye som kan komme i veien 

for denne samhandlingen. Ambivalensen knyttet til å bli frisk være et slikt hinder. Jakob 

er ikke interessert i å gjøre noe med treningen og matinntaket. Skam i møte med 

behandlere kan også utgjøre et problem, slik som hos Anders som føler det skamfullt å 

snakke om overspisingen i behandling. Men vi må også kunne åpne opp for at denne 

manglende samhandlingen kan være et utkomme av at behandlere har feilet i å 

gjenkjenne og anerkjenne symptomer på spiseforstyrrelser hos menn.  

Medisinens selvforståelse er kjønnsnøytral, men praksis er kjønnet, skriver Malterud 

(2014: 200). Flere deskriptive studier med empirisk tyngdepunkt har vist at menn og 

kvinner blir møtt på forskjellige måter i helsevesenet og at de får ulik behandling for 

sammenlignbare symptomer (Malterud 2014: 200). I en studie fra 1983 ble 120 leger 

bedt om å vurdere symptombeskrivelsene i konstruerte sykehistorier. Historiene var 

like, men halvparten av legene fikk vite at pasienten var kvinne, mens den andre 

halvparten fikk vite at de var menn. Psykisk lidelse ble oftere regnet som forklaring på 

plagene til de kvinnelige pasientene enn de mannlige pasientene (Malterud 2014: 200). 

Det er større sannsynlighet for at kvinners symptomer blir psykologisert, mens menns 

psykologiske problemer blir oversett (Malterud 2014: 201). I studier av 

spiseforstyrrelser ser man at menns spiseforstyrrelser oftere blir regnet som personlige 

valg. Men jeg vil være forsiktig med å hevde at deres psykologiske problemer blir 

oversett i informantenes tilfeller. Alle informantene, med unntak av Daniel, har vært i 

kontakt med psykiatrisk helsevern. Ikke på grunn av et problematisk forhold til mat, 

men av andre årsaker som depresjon, selvskading, angst og personlighetsforstyrrelser. 

Det er kun Henrik som har oppsøkt hjelp på grunn av spiseforstyrrelsen.  

Jacob som har hatt flere møter med psykiatrien på grunn av depresjon og selvskading, 

har aldri opplevd at mat har blitt et tema. Han har aldri snakket med psykologer eller 

leger om spiseforstyrrelsene sine, men ut fra den lette og ledige tonen i intervjuet får jeg 
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inntrykk av at han har fortalt historien sin før. Han bekrefter at han tidligere har brukt 

ulike nettforum for å komme i kontakt med andre personer med spiseforstyrrelser. Jeg 

spør han om han noen gang bevisst har forsøkt å skjule sitt problematiske forhold til mat 

i relasjonen med behandlere;  

Nei, absolutt ikke. Og det har kanskje vært deler av problemet, at det har vært oversett, 

at jeg har et problematisk forhold til det, for jeg har liksom reflektert rundt det, men kun 

på eget initiativ, det har aldri blitt tatt opp. Det har kanskje vært andre ting som har 

vært viktigere, men det har aldri blitt tatt opp annet enn; «ja, du må jo spise da. 

Hvorfor spiser du ikke?» «Nei, fordi jeg synes jeg er tjukk». «Jammen det er du ikke» 

også har det vært stopp der.  

Anders har gått i ulik terapi for depresjon og en unnvikende personlighetsforstyrrelse 

over flere år. Han har heller ikke lagt skjul på et problematisk forhold til mat i møte med 

helsevesenet.  

Det er ikke noe jeg eller noen av behandlerne har tatt tak i som noen egen ting. Jeg har 

jo ikke lagt fullstendig lokk på det, men har som oftest nevnt det som en av flere 

mestringsstrategier. Så jeg har ikke villet fremheve det eller gå i detalj fordi… Jeg har 

jo snakket en del om selvbilde og problematikk knyttet til kropp og overspisingen er jo 

et aspekt av det, men det aspektet som er mest skambelagt kanskje.  

Anders har altså nevnt problemene med mat i behandling, men bare som en av «flere 

mestringsstrategier». Problemene med mat anses mer som et symptom på underliggende 

problemer, mer enn som et problem i seg selv. Som Jakob forteller; «det er liksom bare 

nødvendig». Daniel forteller at han aldri så handlingene sine i sammenheng med en 

sykdom; 

 

Jeg klarte ikke å snakke om det. Jeg så ikke på det som et problem. Det var jo ikke en 

sykdom, det var bare min måte å bli tynn på. Men likevel kan du jo ikke fortelle noen om 

det, at dette er min måte. 

Selv om han forteller at han ikke så på det som et problem, så skjønte han at han ikke 

kunne fortelle om adferden til noen andre. Som han sier; «jeg skjønte jo noe ikke var 

helt normalt» med forholdet hans til mat. Men som han fortsetter med, det var nok ikke 

det største problemet han hadde på denne tiden. Han tror de personene rundt han som 
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reagerte på vekta hans, nok mente han hadde andre større problemer enn det at han ikke 

spiste;  

De som nevnte det, med et unntak, var jenter jeg hadde forhold til, det var ikke så 

mange andre som så meg uten klær. Og hva de angår så var jeg vel ikke helt i vater 

personlig så det var ikke akkurat det største problemet de tenkte på med meg, at jeg 

hadde andre og større problemer å stri med. Det ble bare enda en sånn ting. 

Også Jakob forklarer at han ikke snakker om problemene med mat med at det ikke er 

hans største problem;  

Jeg var hos en fastlegen og sa jeg var suicidal, deprimert, litt forskjellig. Også sendte 

de meg rett til DPS noen dager etterpå. Så har jeg gått til DPS en gang i uka i et halvt 

år. Bare på screening og kartlegging egentlig, ikke så mye terapi. Det var kanskje mer 

andre ting, personlighetsforstyrrelse enn spiseforstyrrelse. For det er kanskje det minste 

problemet nå (ler). Tror jeg. Eller problem. Det er ikke noe problem kanskje. (…) Det er 

ikke et problem at jeg har et sykelig forhold til mat og tenker på det hele tiden. Det er 

sånn det er. Jeg klarer å leve med det. Jeg er ikke farlig for meg selv og andre føler jeg.  

En forklaring som dukket opp hos flere av informantene var at problemene med mat og 

kropp ikke anses som alvorlige nok til å diskuteres. I O’Brien, Hunt og Harts studie 

blant 55 menn i ulike aldre og fra ulike samfunnslag i Skottland, fant de at det blant de 

yngre guttene var en utbredt holdning om at man ikke gikk til legen med mindre plager 

og gjøre «en stor sak ut av ingenting» (2005: 507). Frykten var at hvis de gikk til legen 

med «ubestemte» plager, ville det bli sett på som en sløsing av legens tid (2005: 508). 

Dette kan være en utfordring for menn med et problematisk forhold til mat, særskilt hvis 

symptomene ikke passer helt inn i ens ide om hva en spiseforstyrrelse kan innebære.  

 

6.3 Å skulle klare seg selv 

Som jeg var inne på i forrige kapittel har studier vist at menn kan ha vanskelig for å 

uttrykke følelser og heller vil strebe etter å opprettholde en form for selvkontroll 

(Lilleaas 2006: 311). En måte å opprettholde kontrollen kan være å insistere på at man 

skal klare å løse problemene sine alene og at man ikke trenger andres hjelp. Det som er 
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interessant er at selv om flere av informantene mine har vært i psykiatrisk behandling 

for blant annet depresjon og personlighetsforstyrrelse, er det spiseforstyrrelsen de 

ønsker å finne ut av selv. Flere ganger i løpet av samtalen kunne de fortelle meg at 

«dette (spiseforstyrrelsen) ikke er rasjonelt». Fordi spiseforstyrrelser sees på som noe 

irrasjonelt, «det er jo bare å spise» kan det bli enda vanskeligere for menn å søke hjelp, 

men også kanskje å innrømme for en selv at man trenger hjelp. 

Anders forteller at han har hatt vanskelig for å komme helt inn i terapien. «Det tok lang 

tid før jeg aksepterte at behandleren kunne si meg noe jeg ikke visste fra før». Her 

snakker han om depresjonen og unnvikelsen som noe han visste mye om. Når det 

kommer til spiseforstyrrelser er han mer forsiktig med å uttale seg. Han forteller at han 

er usikker på hva definisjonene av en spiseforstyrrelse er, og indirekte om det er det han 

lider av.  

Kristian kommer til samtalen vår med et ønske om å hjelpe en student med å skrive en 

god oppgave. Han forteller at han har lest mye og satt seg inn i de ulike diagnosene han 

har fått opp gjennom årene. Kristian ville gjerne finne ut av ting selv og mener dette var 

hans måte å komme seg ut av de dårlige mønstrene med oppkast. For han er det viktig å 

ta kontrollen selv, og han forteller meg at da han innså at det å kaste opp og trene ikke 

fikk han til å føle seg noe bedre, var det lett å slutte med.  

Det var helt håpløse greier, jeg følte meg ikke noe bedre av det. (…) Også sluttet jeg da 

for jeg følte meg ikke noe bedre av det jeg heller, jeg hadde fått resultater på trening, 

men ikke i livet, så jeg sluttet.  

Kristian forteller at det først var da han fant en psykolog som hadde litt fartstid i faget at 

han følte for å dele; 

På Majorstuen og han var en veldig bra kar. Kognitiv psykolog og en lur gammel rev og 

hadde nok fartstid til at han bare kunne sitte der og ha en lett og humoristisk tone med 

meg og det trengte jeg for da fikk jeg sagt mer. Og jeg har en historie som er ganske 

tung egentlig. 

Jakob forteller han ikke er spesielt egnet for terapi.  

Samtaleterapi har vist seg å fungere ganske dårlig på meg. Jeg skjønner ganske fort 

hvis folk later som om de forstår, men ikke forstår. Og da får terapi litt motsatt effekt for 
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meg. For meg funket det bedre å lese litteratur om det og lese fagbøker i psykologi og 

bare diskutere helt kjølig rundt det. Jeg kan på en måte diskutere alt i mitt eget 

følelsesliv uten å felle en tåre. Jeg kan ha en litt sånn kynisk forhold til ting som har 

skjedd uten å sippe og alt er tungt. «Ja det var tungt, det var sånn det var». 

Jakob vil heller finne ut av ting på egen hånd eller sammen med venner eller folk han 

møter på nettet som ikke står midt oppi en depresjon.  

Det å snakke med folk som ikke hadde det så vondt, eller med folk hvor det hadde gått 

litt over, det var ting som kanskje hjalp meg litt, å tenke gjennom og rasjonalisere rundt 

hvorfor gjør det vondt og hvorfor er det sånn, det er det som gjør det for min del. 

6.3.1 Ønsket om å skåne andre 

Når menn ikke snakker om sine problemer blir det ofte forklart med at de forsøker å 

opprettholde en maskulin selvforståelse.  Menn har en tendens til å ivareta sin 

maskulinitet gjennom å håndtere problemene sine på egen hånd. Men denne 

forklaringen er ikke nødvendigvis tilstrekkelig, noe Ulla-Britt Lilleaas går inn på i sitt 

arbeid med menns helsevaner. Hun hevder at det å ikke vise følelser også kan være en 

del av et omsorgsarbeid for andre (2006).  Å ikke ville fortelle om lidelsen for å skåne 

sine nærmeste er velkjent i litteraturen om kvinner i spiseforstyrrelsen. For Daniel var 

det å holde lidelsen sin for seg selv en måte å skåne moren sin. Han følte hun hadde nok 

med seg selv og sine egne problemer. Henrik forteller at da han i barndommen ble 

mobbet fortalte han dette aldri til noen også fordi han ville skåne foreldrene; «Jeg skulle 

være den flinke, den som ikke hadde noen problemer». Daniel forteller at han heller ikke 

kunne fortelle noe til moren.  

 

Hun hadde litt mye å stri med oppi hodet sitt, så hun var nok ikke årvåken nok til å se 

hva som skjedde med barnet sitt. Det var liksom, så lenge jeg gjorde det greit på skolen 

og strålende karakterer og jeg klarte meg selv trodde hun også at alt var greit. Selv om 

det ikke nødvendigvis var så greit. 

 

Räisänen og Hunt fant at en av årsakene deres informanter gav for ikke å ha søkt 

behandling var frykten for å såre andre (2014: 4).  
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6.4 Anerkjennelsen om  at man behøver hjelp 

Å gjenkjenne symptomer for en lidelse er en ting, en annen er å anerkjenne at man 

trenger hjelp for det. I dette kapitlet kommer det frem at flere av informantene har hatt 

motforestillinger mot å ta opp det problematiske forholdet til mat og kropp, enten i 

annen behandling eller ovenfor venner og familie. Dette har ikke nødvendigvis bare 

sammenheng med kjønn, man regner med at kun 10 % av kvinner med 

spiseforstyrrelser oppsøker behandling. For personer med spiseforstyrrelse er ikke det 

nødvendigvis uproblematisk siden spiseforstyrret adferd ikke nødvendigvis er noe man 

ønsker å kvitte seg med. «Pasienter kan vedvarende benekte og bagatellisere 

symptomene» (Helsedirektoratet 2016). Dette kan ha sammenheng med at mange 

opplever spiseforstyrrelser som skamfullt og tabu, men det kan også være utkomme av 

en bekymring for å gi slipp på noe man har funnet ut fungerer. Det er viktig å komme på 

at spiseforstyrrelser kan ha en viktig funksjon for de som har den. Hvis man har brukt 

mat og trening til å holde følelser på avstand kan det oppleves vondt og farlig å gjøre 

noe med den problematiske adferden. Spiseforstyrrelsen kan dempe vonde følelser og 

kan, som vi så i kapittel 4, også være knyttet til gode opplevelser av avslapping og 

sinnsro. Mange med spiseforstyrrelser opplever at lidelsen blir både venn og fiende.  

 

Måten forholdet til mat blir problematisert og underspilt om hverandre kan være et 

utkomme av en ambivalens i forholdet til spiseforstyrrelsen. I en studie fra 1999 

inviterte forskeren Lucy Serpell og kolleger pasienter med anoreksi til å skrive to brev, 

det ene til lidelsen som venn, det andre til lidelsen som fiende. Fiendebrevet handlet om 

hvordan lidelsen ødela for helsen, fremtiden og forholdet til venner og familie. 

Vennebrevene bekreftet at sykdommen ble opplevd som «beskyttelse» og et «vern mot 

følelser», og som kilde til «kontroll» og «selvtillit» (Skårderud 2016: 29). Tre år senere 

fikk de pasienter med bulimi til å gjennomførte samme oppgave. Brevene viste det 

samme, men en ny kategori ble lagt til; «distraksjon», spising for å dempe ubehagelige 

følelser.  

 

Samtalene med informantene viser den samme formen for ambivalens som i disse 

brevene. Henrik og Kristian beskriver det problematiske forholdet til mat som en måte å 

ta kontroll over livet igjen. Daniel og Anders snakker begge om spisingen som en kilde 

til trygghet og avslapping, på samme tid som den førte til skam og redsel for å legge på 
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seg. Selv om Jakob er sliten av å tenke på mat, trening og kropp hele tiden, er det 

utelukket for han å slutte. Jakobs historie viser godt hvor vanskelig det kan være å bryte 

med et spiseforstyrret mønster.  

6.5 Ambivalens mot å bli frisk 

Menn med spiseforstyrrelser kan oppleve at omverdenen forstår at noe er galt, men at 

venner og familie ikke vet helt hvordan de skal respondere (Räisänen og Hunt 2014). 

Jakob har opplevd å bli møtt med frustrasjon hjemme hos familien på grunn av sitt 

treningsregime.  

 

Moren min skal sy bunad til meg og er halvveis på den, også sier jeg at hun må sy jakka 

litt større for det kan hende jeg blir litt større og da sier hun at jeg må slutte å ta 

steroider og begynner liksom å beskylde meg for det for jeg har vokst en del; «du tar 

steroider, ikke sant»? Jeg er jo ikke hjemme mer en 3-4 ganger i året så de ser jo 

forskjell mellom hver gang. Og det merker jeg er deilig. Jeg kommer hjem også er de 

litt halvsjokkerte over at jeg har blitt så mye større. Det gir meg en sånn barnslig 

reaksjon som jeg har lyst på.  

 

Fra denne og andre samtaler med familie og venner kommer det frem at flere har reagert 

på treningsmengden hans. Jakob merker at han liker reaksjonene han får fra omverden, 

men for han blir det mer en «feeding» av spiseforstyrrelsen, han gjør noe riktig.  

 

Jeg har prøvd å skjønne om det er det at jeg liker å bli sykeliggjort eller om folk får 

respekt for den dedikasjonen jeg har, for jeg klarer ikke helt å «pin it down» til hva som 

virkelig er kjernen i dette eller hva som er så godt med at de kommenterer det eller at 

andre kommenterer det. Det er vel det at jeg i stillhet går og trener klokka 6 hver 

morgen og gjør det 6 dager i uka, mens folk liksom kommer på skolen og er kjempetrøtt 

også sier jeg at jeg har vært og trent allerede også sier de at de ser det på meg og at jeg 

er skikkelig pumpa den dagen. Kanskje det er begge delene, både litt styrke og «det er 

ikke bra å trene så mye som du gjør» også begynner jeg «joda, det går helt fin (trekker 

litt på stemmen) også sier de «men du tar så mye proteinpulver og dritt». Jeg vet ikke.  
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Selv om flere reagerer på treningsmengden hans, er det ikke nødvendigvis slik at de ser 

det som et symptom på en underliggende lidelse. Räisänen og Hunt hevder at 

manglende bevissthet om spiseforstyrrelser blant menn kan føre til at problematisk 

oppførsel blir mistolket som personlige valg (Räisänen og Hunt 2014).  

I en verden hvor kontroll over kropp og mat anses som noe som bør strebes etter kan 

problematisk oppførsel forveksles med det ønskverdige. Jakob tror mange misunner 

hans strenge regime. Finn Skårderd kan bekrefte antagelsen hans. Han har møtt 

psykiatrisk behandlingspersonell som har innrømmet sin misunnelse overfor kvinnene 

de behandler for anoreksi, fordi de har lykkes med prosjektet sitt (1998: 24). 

Reaksjonene fra folk rundt han når han blir større oppleves som positive for Jakob, 

innsatsen hans blir anerkjent og han blir sett. Denne erfaringen kan være en av årsakene 

til at Jakob finner det vanskelig å skulle gi opp de strenge rutinene rundt mat og trening, 

selv om han er sliten og lei. Når jeg spør han hvorvidt han ønsker å få behandling for 

spiseforstyrrelsen svarer han;  

Nei, det har jeg ikke lyst til. Og hvis noen hadde prøvd å stoppe meg ville jeg nok ha 

stoppet i behandlingen. Jeg tror jeg klarer å se det såpass klart at jeg tror ikke det er 

skadelig sånn som jeg lever nå. Hadde jeg tatt anabole steroider og på en måte… 

droppa ut av skolen og bare trent og spist og spist og spist, så… For meg blir liksom 

vendepunktet hvis jeg begynner å spise kjøtt (…). Hvis jeg begynner å spise kjøtt hver 

dag da ville jeg nok skjønt at det har snudd til noe som jeg ikke kan styre lenger.  

Foreløpig føler Jakob at han har kontroll, men han har satt to grenser for seg selv; hvis 

han som vegetarianer begynner å spise kjøtt eller hvis han begynner å ta anabole 

steroider.  

6.6 Oppsummering 

O’Brien, Hunt og Harts skotske informanter beskriver det maskuline idealet som «silent 

and strong». De finner at dette idealet er særlig gjeldende blant de yngre guttene. Jeg er 

usikker på om man ville finne det samme i en norsk kontekst. I denne studien synes det 

som om det er de yngre mennene som har lettest for å snakke om sine psykiske lidelser. 

De litt eldre mennene har kanskje snakket med damene sine, eller i fylla med kamerater. 

Samtlige har snakket med noen, enten nære venner eller kjæreste om spiseforstyrrelsen.  
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Det viser seg at mennene ikke nødvendigvis er uvillige mot å søke hjelp for psykiske 

lidelser som depresjon eller personlighetsforstyrrelse. Flere av dem har gått i terapi 

nettopp for disse psykiske lidelsene. Men, akkurat når det kommer til mat og kropp, er 

det litt vanskelig å be om hjelp. Flere av informantene mener det ikke er den 

problematikken det er viktigst å snakke om. Problemene med mat er et symptom på 

noen underliggende problemer, og det er de man må ta tak i. Det virker ikke som om de 

føler problemene med mat er viktige nok i seg selv, til å få en egen plass i behandlingen.  

 

Men, det er ikke nødvendigvis slik at informantene har forsøkt å legge skjul på 

problematikken med mat. Verken Anders eller Jakob har lagt skjul på spiseforstyrrelsen 

i behandling. Anders fordi det er en av flere mestringsstrategier, og den som kanskje er 

mest skambelagt. Jakob fordi han er ambivalent til å bli frisk. Når en pasientgruppe ikke 

søker hjelp fordi det er skamfullt, fordi de ikke gjenkjenner eller anerkjenner 

symptomene selv eller fordi de er ambivalente mot å slutte med adferden, kreves det at 

helsepersonell er trent i å gjenkjenne problematisk adferd med mat.  
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7. Oppsummering  

I denne oppgaven har jeg sett nærmere på hvordan menn forstår og snakker om et 

problematisk forhold til mat og kropp. Jeg valgte å fokusere på opplevelsen av å være 

mann med en spiseforstyrrelse fordi det foreløpig ikke finnes mange studier om denne 

tematikken. Fremdeles er det slik at mange antar at menn ikke sliter med 

spiseforstyrrelser. Informantene ønsket å motvirke denne antagelsen ved å fortelle sine 

historier. De opplevde det vanskelig at spiseforstyrrelser blir sett som en kvinnelidelse, 

både fordi det da fantes lite informasjon tilgjengelig om menn med spiseforstyrrelser, 

men også fordi denne antagelsen fikk dem til å bli usikre, om enn for et kort øyeblikk, 

på sin egen identitet. Flere av dem hadde spurt seg selv om det var slik at de kanskje var 

litt jentete eller feminin, fordi de hadde problemer med mat og kropp. Jeg tror denne 

usikkerheten kan få menn til å tvile på sine egne erfaringer med spiseforstyrrelser og at 

den kan medføre at menn bruker lengre tid på å gjenkjenne og anerkjenne lidelsen.  

Jeg tror også antagelsen om at menn ikke kan besitte slike erfaringer, kan ha 

innvirkning på hvorvidt de blir sett og hørt av venner, familie eller behandlingsapparat. 

Innen den medisinske kjønnsforskningen har man spurt seg hvilken innvirkning kjønn 

kan ha på legens evne til å oppfatte og fortolke pasientens symptomer (Malterud 2014: 

199), og dette spørsmålet tenker jeg er spesielt viktig å stille seg når man har å gjøre 

med en lidelse som kulturelt sett har gått for å være kvinnelig. Som vi så i kapitlet over 

tolkes ofte menns spiseforstyrrede adferd som personlige valg. Da Jakob fikk 

behandling for depresjon og selvskading, opplevde han at selvsulten ikke ble fanget opp 

selv om han ikke prøvde å legge skjul på den. Nå når han bygger muskler og har 

«perfekte verdier» på blodprøver, BMI og det som testes kan, blir ikke 

spiseforstyrrelsen oppdaget. Han ser jo tross alt bra ut fra utsiden, med en kropp mange 

kan misunne han. Men tankene hans sirkler ustanselig rundt kropp, vekt, mat og 

kalorier.  

7.1 Likhet og forskjell 

Mye av den tilgjengelige litteraturen om spiseforstyrrelser er gjort på kvinner. Det synes 

imidlertid som at mine informanters måte å gjøre spiseforstyrrelsen på ikke skiller seg 
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veldig ut fra kvinners erfaringer. Måten spiseforstyrrelsen gjøres ligner, selv om man 

finner en overvekt av menn som er opptatt av muskelvekst og en overvekt av kvinner 

som ønsker å bli tynnere. Når det gjelder skamelementet viser undersøkelser at 

skammen kvinner og menn føler i spiseforstyrrelsen er ganske lik, men at forskjeller i 

de dominerende skjønnhetsidealene kan spille inn på hva det er de skammer seg over.  

Informantene forteller om både skam og stolthet i måten de håndterer mat og kropp. 

Mennene skammer seg over å ikke ha en slank og muskuløs kropp, men de skammer 

seg i tillegg over å ha en kvinnelig konnotert lidelse. Kroppen kan også, som i tilfelle 

med Jakob og Kristian, bli en kilde til stolthet, et bevis på at man har lykkes med et 

prosjekt. Men i en tid hvor kroppen definerer deg, kan prosjektet med kroppen bli 

altoppslukende. Økt press på hvordan gutter og menn skal se ut; slank kropp og 

definerte muskler, kan øke risikoen for at adferd rundt kropp og mat blir forstyrret. Man 

har lenge sett skjønnhetsidealer og slanking som en av flere risikofaktor blant kvinner, 

men kanskje antatt at gutter og menn ikke er like sårbare for kroppspress.  

Informantenes fortellinger understreker også det flere forskere og 

interesseorganisasjoner har sagt lenge; det er på tide at man går bort fra en ide om de 

«rene» spiseforstyrrelsene, hvor man har et klart sett med symptomer. Jakob har vekslet 

mellom spisevegring og muskelbygging, Henrik sultet seg og kastet opp, Kristian kastet 

opp og bygde muskler. Ved å ha veldig klare ideer om hvordan en spiseforstyrrelse skal 

se ut og hvordan den skal gjøres, vil de som ikke har et sett med tydelige symptomer 

kunne havne utenfor diagnosekriteriene og ikke finne en plass. Henrik spekulerte i om 

han ville ha gjenkjent spiseforstyrrelsen tidligere hvis man ikke fokuserte så mye på 

forskjellene mellom for eksempel bulimi og anoreksi, men heller hvordan de kan 

overlappe hverandre.  

Ut fra informantenes livsfortellinger ser det ut som om man stort sett finner de samme 

sårbarhetsfaktorene hos menn som hos kvinner. Alle informantene vektlegger en 

barndom hvor de følte seg annerledes og ensom. Med ett unntak ble de utsatt for 

mobbing eller erting. En konfliktfylt familiebakgrunn er også en historie som går igjen. 

Maten ble for noen av informantene en kilde til trøst og avslapping og en flukt fra 

hverdagen. For andre ble mat og trening et middel for å oppnå kontroll over ting de ikke 

kunne kontrollere.  
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7.2 Motvillig mot å søke hjelp? 

Mange studier peker på at man finner en motvilje hos menn når det kommer til å 

oppsøke hjelp for helseproblemer, og kanskje særlig for psykiske lidelser. Denne 

motviljen har blitt tolket i lys av maskuline ideal som det å være hard, tøff og 

selvstendig. Nå er det jo ikke slik at informantene mine ikke har søkt hjelp. Alle, med 

unntak av Daniel, har oppsøkt helsevesenet for å få hjelp til å håndtere psykiske 

problemer. Tre av informantene har gått i terapi over kortere eller lengre perioder. Tre av 

dem har blitt diagnostisert med en personlighetsforstyrrelse, to av dem med diagnosen 

borderline personlighet.  

Når de har bedt om hjelp har det imidlertid ikke vært for et problematisk forhold til mat 

og kropp. Symptomer som oppkast, overdreven trening, overspising og selvsult har av 

informantene selv blitt tolket som mestringsstrategier for en underliggende sykdom og 

ikke som et problem i seg selv. Dette er en gyldig forståelse. Spiseforstyrrelser er jo 

alltid et uttrykk for noen underliggende problemer, som man er nødt til å ta tak i. Flere 

forskjellige former for psykiske konflikter vil finne sitt skjul under spiseforstyrrelsen 

som symptom (Skårderud 1998: 25). Jeg har ingen grunn til å tro at noen av 

informantene har blitt feilbehandlet eller feildiagnostisert, men det kan være verdt å 

stille seg spørsmålet om de ville ha fått den samme behandlingen eller den samme 

diagnosen hvis de hadde vært kvinner. Kjønn kan være en viktig faktor når det gjelder 

hva vi ser, i en pasient, i en kamerat eller hos en selv. Selv om behandlingsapparatet 

ønsker å møte pasienter med et åpent sinn, vil også medisinen fungere innenfor sosiale 

strukturer hvor kjønn spiller en rolle.  

Ingeborg Senneset forteller om sine møter med norsk psykiatri at det tok tid før 

problemene bak spiseforstyrrelsen ble tatt skikkelig tak i. Da hun var innlagt var det 

mye fokus på vekt og kropp, men mindre fokus på hvordan hun hadde det. Det var først 

da hun møtte en psykiater som klarte å se bortenfor symptomene at hun kunne begynne 

på tilfriskningen (Hoffengh 2017). For de informantene som har vært i terapi kan det 

nesten synes som om det er motsatt. De underliggende problemene som angst og 

depresjon snakkes om, men ikke hvordan de håndterer dem.  

Selv om det, som Senneset sin historie viser, er svært viktig å ta tak i de underliggende 

årsakene til en spiseforstyrrelse, tror jeg det er vesentlig også å snakke om hvordan man 

mestrer angst eller depresjon. Å ikke fortelle om symptomer på en spiseforstyrrelse kan 
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vanskeliggjøre en helhetlig behandling, særlig i de tilfellene hvor forholdet til mat og 

kropp utgjør en betydelig kilde til skam hos informantene. Det å tilbakeholde særskilt 

skambelagte elementer ved sitt eget sykdomsbilde kan i verste fall føre til en forsinket 

tilfriskning.  

7.3 Maskulin eller menneskelig erfaring? 

Jeg tror menn og kvinner til en viss grad vil gjøre, forstå og erfare spiseforstyrrelser 

forskjellig med bakgrunn i hvordan vi i vårt samfunn konstruerer maskulinitet og 

femininitet. Jeg mener det finnes skadelige mannlige idealer og praksiser som det er i 

vår interesse å belyse og diskutere, slik som idealet om å skulle klare seg selv. Å fortelle 

at problematikken med mat egentlig «ikke er så farlig» eller at «det liksom bare er 

nødvendig» gikk igjen i flere av informantenes fortellinger. Men her er det også viktig å 

få frem mangfoldet og kompleksiteten i menns forhold til sin egen kropp og helse. Når 

informantene snakker om det problematiske forholdet til mat og kropp synes det som 

om de balanserer mellom ulike maskuline ideal, både av å skulle klare seg selv, men 

også av å tørre å være seg selv, noe som kan inkludere å snakke om det som er 

vanskelig. Man vil alltid være under innflytelse av ikke bare ett, men mange ulike ideal 

som både kan overlappe hverandre eller direkte motsi hverandre. Det kan være noe av 

årsaken til de motsetninger og paradokser jeg finner i materialet. Men jeg antar av 

spiseforstyrrelsens patologi kan spille inn her.  

Et sentralt trekk i spiseforstyrrelses patologi er «vansker med å tolke, regulere og 

uttrykke følelser». Hvordan kan jeg være sikker på at måten informantene mine 

uttrykker seg på er et utkomme av en spesifikk maskulin selvforståelse, og ikke et 

uttrykk for sykdommen? Jeg kan ikke være sikker. Jeg heller mot at måten de uttaler 

seg på nok kan være et utkomme av begge deler.  

7.4 Veien videre 

Det har nærmest blitt en klisje å avslutte med at mer forskning trengs, men i dette 

tilfellet mener jeg det er høyst nødvendig og etterlengtet. Det er få kvalitative studier av 

menn med spiseproblematikk. Hvordan er deres møte med helsevesenet? Hvordan 

gjenkjenner de symptomer? Men også, hvordan erfarer de sine kropper?  
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Jeg har i denne oppgaven fokusert på en smal gruppe informanter. For fremtidige 

studier vil det kunne være nødvendig å inkludere andre grupper menn. Hvordan erfarer 

for eksempel menn med minoritetsbakgrunn et problematisk forhold til mat og kropp? 

For videre studier ville det kunne vært interessant å studere hvordan menn forstår og 

snakker om spiseforstyrrelser med et annet analytisk fokus enn maskulinitet, slik som 

klasse, seksualitet, alder og etnisitet.  

Det er nærliggende å tro at økt kunnskap ville gjøre det lettere for menn selv, men også 

mennesker rundt dem, å gjenkjenne og akseptere symptomer på en spiseforstyrrelse. For 

at noe skal endre seg er det viktig å være seg det bevisst. Og da må menns partikulære 

erfaringer frem i lyset, akkurat slik kvinners spesifikke erfaringer ble trukket frem av 

kvinnebevegelsen. 

Snevre grenser for hva vi anser som maskulin og feminin praksis kan stå i veien for at 

menn med spiseforstyrrelser får den hjelpen de trenger, enten fordi menn opplever det 

skamfullt å be om hjelp for en lidelse som er kvinnelig konnotert, eller fordi lidelsen går 

under radaren. Mange etterlyser endring hos menn, menn må bli flinkere til å snakke om 

følelser, menn må åpne mer opp, gå mer til legen. Men man kan ikke anta at de 

nødvendigvis vil gjøre dette på samme måte og med samme ord som kvinner.  

Maskuliniteter er mangfoldige og dynamiske. De er sosiale konstruksjoner og dermed 

åpne for refleksjon og endring. Vi trenger ikke å slå oss til ro med at «gutter er gutter» 

eller at «store gutter» ikke gråter. Informantene mine gjør heller ikke det. De forholder 

seg ikke til ett maskulint ideal, men forhandler mellom ulike former for maskuliniteter i 

handling og språk Slik kjønn er konstruert er også sykdomsforståelse konstruert og åpen 

for endring. Forhåpentligvis vil misoppfattelsen om spiseforstyrrelser som kvinnelidelse 

forsvinne, ettersom flere menn står frem med sine historier. Flere empiriske 

undersøkelser av menn med spiseforstyrrelser vil kunne bidra til synliggjøring, samt til 

et mer komplekst og nyansert bilde av lidelsen.  
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